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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 iulie 2022  în cadrul  ședinței ordinare  a Consiliului Local al municipiului 
Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.550 din 22.07.2022 
 
 
            Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr. 550 din 22.07.2022   a fost convocat  în   
ședință ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  28 iulie  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. A  existat 1(unu) consilier  local   care a 
fost prezent  folosind mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință. 
            La şedinţa participă : primarul municipiului Husi – ing.Ciupilan  Ioan  , secretarul general al 
municipiului Husi – jr.Monica Dumitrascu.   
           Ca invitaţi  la şedinţa participă :  ec.Maria Botez – director executiv  Direcția Administrație Publică 
Locală , ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica, ing.Dumăscu Emanoel - șef Birou 
Tehnic, jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul,  ing.Calinescu Mihai –  
consilier Directia Urbanism , ing.Mircea Claudiu - consilier Directia Urbanism ,Manafu Diana – ref.de 
specialitate Directia Urbanism ,d-na Dumăscu Adriana – referent de specialitate Comp.Gest.Resurselor 
Umane, Informatizare, domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși.  
            La ședința ordinară a Consiliului Local   Huși din 28 iulie 2022 a participat reprez.presa locală.  
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  22.07.2022  a 
Dispoziţiei nr.550  din 22.07.2022. 
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  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 ( doamna Popa Cătălina Eugenia)   a fost prezent  folosind mijloace electronice 

utilizând o platformă online de videoconferință. 
▪  2 consilieri  locali  lipsesc motivat – doamna Nacu Mihaela , domnul Popa Cristinel – 

incearca sa se conecteze la platforma  online de videoconferință. 
▪  1 consilier   local  lipseste  nemotivat – Nechifor Alexandru Ioan*(demisie). 

             Domnul consilier Bobârnat Radu :  Domnul Nechifor Alexandru nu lipseste nemotivat.  
             Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : Totusi, trebuia sa fie prezent . 
             Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan : Domnul Nechifor Alexandru nu lipseste 
nemotivat, in acest moment Consiliul Local  este alcatuit din 18 membri. 
            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : Deocamdata, sunt tot 19 consilieri, 
pana se adopta hotararea privind constatarea incetării de drept a unui mandat de consilier local și 
vacantarea  acestuia. 
             Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan : Are demisia scrisa. 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu :  Daca nu este scrisa de el?! Este data prin notar? Nu ! Nu este 
autentificata?! 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : A venit personal. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: L-ati recunoscut, era el? 
            Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan : Va rog, domnilor consilieri , noi muncim de 
astazi dimineata! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuie sa destindem un pic atmosfera, si asa  „o sa fie 
incordata”! 
           Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan : De ce sa fie incordata?! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Se mai incordeaza atmosfera, ca urmare a dezbaterilor! 
           Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan : Toate discutiile care vor avea loc pe 
marginea materialelor care sunt inscrise pe ordinea de zi , eu zic ca se vor desfasura normal.Nu cred ca 
trebuie sa fie atmosfera incordata. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Sunt de acord, da, sunt de acord! 
              Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : Se constată că şedinţa este legal 
constituită.  
          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna mai  2022,  luna iunie 2022  , 
luna iulie 2022 ) a fost ales  doamna consilier Luiza Patrașcu. 
 
             Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  :Pentru inceput , as dori sa supun 
aprobarii : 

1. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local 
al municipiului Huși din  data de  28 iunie   2022 . 

2. Procesul -verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului 
Local al municipiului Huși din  data de  30 iunie   2022 . 

3. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Huși din  data de  12 iulie  2022 . 

 
               Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Huși din  28 iunie   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  28 iunie 2022. 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  :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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 
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12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat* 

13.  Patrașcu Luiza x - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

15.  Popa Cristinel absent motivat 

16.  Romila Claudiu  x - - 

17.  Rotariu Nicoleta x - - 

18.  Toma Cătălina Tania x - - 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

              Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  :Procesul  verbal încheiat în 

cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  28 iunie  2022  a fost adoptat  

cu   16 voturi pentru) . 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, convocată 
de îndată  a Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  30 iunie  2022 ? Nefiind nici un fel de 
obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței 
extrordinare  , convocată de îndată ,  a Consiliului Local al municipiului Huși din  30  iunie  2022.  
            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  :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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat* 

13.  Patrașcu Luiza x - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

15.  Popa Cristinel absent motivat 

16.  Romila Claudiu  x - - 

17.  Rotariu Nicoleta x - - 

18.  Toma Cătălina Tania x - - 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : Procesul  verbal încheiat în 
cadrul ședinței extraordinare, convocată de îndată ,  a Consiliului Local al municipiului Huși din  30 
iunie   2022 a fost adoptat  cu  16  voturi pentru). 
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          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  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  12 iulie   2022 ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  
supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței extraordinare    a Consiliului Local 
al municipiului Huși din   12 iulie   2022.  
            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  :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 

(motivând că nu a participat 
la lucrările ședinței CL din 

12.07.2022) 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

 
- 
 
 

- 
X 

(motivând că nu a participat 
la lucrările ședinței CL din 

12.07.2022) 

5.  Filip Cosmin Adrian x - 
- 
 

6.  Focia Alexandru 

 
- 
 
 
 

- 
X 

(motivând că nu a participat 
la lucrările ședinței CL din 

12.07.2022) 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela 

 
- 
 
 

- 
X 

(motivând că nu a participat 
la lucrările ședinței CL din 

12.07.2022) 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat* 

13.  Patrașcu Luiza x - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

15.  Popa Cristinel absent motivat 

16.  Romila Claudiu  x - - 

17.  Rotariu Nicoleta 

 
- 
 
 

- 
X 

(motivând că nu a participat 
la lucrările ședinței CL din 

12.07.2022) 

18.  Toma Cătălina Tania x - - 

19.  Țocu Cătălin  

 
- 
 
 

- 
X 

(motivând că nu a participat 
la lucrările ședinței CL din 

12.07.2022) 

 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : Procesul  verbal încheiat în 
cadrul ședinței extraordinare  a Consiliului Local al municipiului Huși din  12 iulie 2022 a fost 
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adoptat cu  10 voturi pentru), 6 abținere) – consilieri locali : Cocuz Adrian, Corjinschi Ioan 
Alexandru, Focia Alexandru, Matei Gabriela, Rotariu Nicoleta, Țocu Cătălin. 
            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  Avand in vedere ca a fost  
desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul doamnei consilier Patrașcu Luiza  . 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Buna ziua, multumesc frumos!  Supun 
la vot ordinea de zi. 
           Domnul primar al municipiului Huși.ing.Ioan Ciupilan :  Numai un pic, doamna presedinte! Vreau sa 
retrag de pe ordinea de zi un număr de 3(trei) proiecte de hotărâre : 
           7.Proiect de hotărâre nr. 281 din 14.07.2022  privind  însuşirea de către Consiliul Local al 
municipiului Huși a modificării   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , 
județul Vaslui  inițiator primarul municipiului Huși. 
             8.Proiect de hotărâre nr. 278 din 13.07.2022  privind completarea  Inventarului  bunurilor mobile 
şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși. 
            21.Proiect de hotărâre nr.290  din 22.07.2022 privind darea în administrarea Clubului Sportiv 
Municipal Hușana Huși , a imobilului Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea Stadionului nr.6 și a 
imobilului Sala de Sport  situat în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși - inițiator primarul 
municipiului Huși. 
           Domnul primar al municipiului Huși.ing.Ioan Ciupilan :   Port si eu o parte din vina, nu le completez 
eu, apoi  este vorba despre apartamentul de pe Al.Kogalniceanu, exista hotarare data in luna mai 2022, 
apoi pct.nr.21 - Proiect de hotărâre nr.290  din 22.07.2022  privind darea în administrarea Clubului Sportiv 
Municipal Hușana Huși , a imobilului Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea Stadionului nr.6 și a 
imobilului Sala de Sport  situat în strada A.I.Cuza nr.12, in acel proiect de hotarare sunt niste omisiuni, eu 
le vad ca niste  omisiuni , probabil ca domnii de la Urbanism au uitat, au ramas cu   procesul verbal ,  
trebuiau sa actualizeze valoarea scaunelor si a tot ce este acolo, si asta o sa o facem intr-o sedinta 
ulterioara, sa reactualizam valoarea Stadionului cu cele doua investitii care au fost facute acolo. De 
exemplu, scaunele de la tribuna , in realitate Stadionul are undeva la 1400 de locuri , plus scaune, plus 
grupul sanitar construit pentru persoanele care vin la meci, sunt trecute  numai investitiile care au fost 
facute atunci cand Stadionul era la “Spatiile verzi”. Mai este vorba de pct.nr.7 - Proiect de hotărâre nr. 281 
din 14.07.2022  privind  însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării   inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, am vrut prin acest proiect sa corectam ceea 
ce aveam in Cartea Alba din anul 2000, aveam niste suprafete la anumite cladiri care ne intereseaza in 
mod direct, avem pe proiecte europene, si acolo s-au facut noi masuratori, niste documentatii 
cadastrale.Documentatiile cadastrale nu corespundeau cu domeniul public , atunci trebuie facuta 
reinventariere si schimbarea , s-au  facut niste greseli, astazi fiind lipsa domnul  ing.Ailenei , domnul 
Calinescu este invoit (concediu), am zis sa retrag acest proiect de hotarare si sa-l discutam in alta 
sedinta.Acestea sunt cele 3 proiecte de hotarare pe care vreau sa le retrag : 
            7.Proiect de hotărâre nr. 281 din 14.07.2022   
            8.Proiect de hotărâre nr. 278 din 13.07.2022   
            21.Proiect de hotărâre nr.290  din 22.07.2022 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot ordinea de zi, cu  
retragerea  unui  număr de 3(trei) proiecte de hotărâre , completarea ordinei de zi   cu un număr de 6(șase) 
proiecte de hotarâre, după cum urmează : 
            I.Proiect de hotărâre nr. 295 din 26.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 
28.07.2022)   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de 
Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal  Hușana » Huși – inițiator primarul municipiului Huși. 
            II.Proiect de hotărâre nr. 296 din 26.07.2022  ( înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 28.07.2022)    privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea municipiului Husi, apartinand 
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domeniului privat al municipiului Husi,  situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3– inițiator primarul 
municipiului Huși. 
             III. Proiect de hotărâre nr. 297 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 28.07.2022) privind  constituirea Comisiei Locale de ordine publica a municipiului Huși și  aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. 
              IV. Proiect de hotărâre nr. 298 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 28.07.2022) privind  emiterea unui aviz de principiu in vederea darii in folosinta gratuita catre Parchetul 
de pe langa Judecatoria Husi a unor spatii din incinta imobilului Casa de cultura a municipiului Husi in 
vederea desfasurarii activitatii pe durata executiei lucrarilor de reparatii capitale ce urmeaza sa se deruleze 
in sediul actual al Parchetului de pe langa Judecatoria Husi – inițiator primarul municipiului Huși . 
             V. Proiect de hotărâre nr. 299 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 28.07.2022)  privind  prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuințe pentru 
tineri destinate închirierii , construite prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe – inițiator primarul 
municipiului Huși . 
            VI. Proiect de hotărâre nr. 300  din 28.07.2022 ( înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 28.07.2022) privind   însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării   
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui  . 
           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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza x - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

15.  Popa Cristinel absent motivat 

16.  Romila Claudiu  x - - 

17.  Rotariu Nicoleta x - - 

18.  Toma Cătălina Tania x - - 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Ordinea de zi , cu  retragerea  unui  
număr de 3(trei) proiecte de hotărâre , completarea ordinei de zi  cu un număr de 6(șase) proiecte de 
hotarâre, a fost aprobata cu 16 voturi pentru). 
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   Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din 
data de 28 iunie  2022. 

 
2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului 

Local al municipiului Huși din data de  30  iunie  2022. 
 
3. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 

din data de  12 iulie 2022. 
 
4. Proiect de hotărâre nr.286 din 18.07.2022  privind  constatarea incetării de drept a unui 

mandat de consilier local și vacantarea  acestuia - inițiator primarul municipiului Huși. 
 
5. Proiect de hotărâre nr.285 din 14.07.2022  privind modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de 
baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala 
pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara 
personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi, modificata prin HCL 
nr. 514 din 22.12.2020, HCL nr. 194 din 24.06.2021 si HCL nr. 108 din 31.03.2022 - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
6. Proiect de hotărâre nr.277 din 13.07.2022  privind aprobarea documentației tehnico-

economice : Sistematizare teren pentru obiectivul de investiție  - “Construire Bază sportivă 
Tip.1 strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huși,județul Vaslui “ ,  inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
7. Proiect de hotărâre nr. 281 din 14.07.2022  privind  însuşirea de către Consiliul Local al 

municipiului Huși a modificării   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Huşi , județul Vaslui  inițiator primarul municipiului Huși. - retras 
 

8. Proiect de hotărâre nr. 278 din 13.07.2022  privind completarea  Inventarului  bunurilor 
mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși– inițiator primarul 
municipiului Huși. - retras 

 
9. Proiect de hotărâre nr.291 din 22.07.2022  privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie 

publică a terenului în suprafaţă de  90  mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, 
aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Saca,  nr.18B -  inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

10. Proiect de hotărâre nr.279 din 13.07.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie 
publică a terenului în suprafaţă de  1000  mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, 
aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu,  nr.2 F -  
inițiator primarul municipiului Huși. 
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11. Proiect de hotărâre nr. 292 din 22.07.2022 privind preluarea contractului  de concesiune 
nr.8400 din 24.03.2011,  pentru terenul  situat in Husi, str.Husi-Voloseni, nr.1, teren apartinand 
domeniului privat al municipiului Husi– inițiator primarul municipiului Huși. 

 
12. Proiect de hotărâre nr.282 din 14.07.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilului  - teren 

cu nr.cadastral 79710 în 2 loturi distincte ,  situate  in Cartier Dric 2– inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 283 din 14.07.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilului – 

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

14. Proiect de hotărâre nr.284 din 14.07.2022  privind aprobarea repartizării a două  locuințe din 
fondul locativ de stat conform  listei  de prioritate pentru acordarea locuințelor  cetățenilor ale  
căror dosare au fost admise în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat , 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului  Huși nr.193 din 15.04.2020 – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
15. Proiect de hotărâre nr. 280 din 13.07.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării imobilului -apartament   aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în 
Husi, Aleea Stadion, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72 , către actualul chiriaș, doamna Lupascu 
Maria – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
16. Proiect de hotărâre nr. 287 din 20.07.2022 privind aprobarea execuției bugetului local si 

bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii 
incheiata la data de 30.06.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
17. Proiect de hotărâre nr.288 din 20.07.2022  privind rectificarea bugetului local – etapa II iulie 

2022  – inițiator primarul municipiului Huși. 
 
18. Proiect de hotărâre nr.289 din  20.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri prioprii – etapa iulie 
2022 , inițiator primarul municipiului Huși. 

 
19. Proiect de hotărâre nr.293 din  22.07.2022 pentru  modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 225 din 17.06.2022 privind inființarea  „Clubului   
Sportiv Municipal Hușana”  Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Huși : initiatori  consilierii locali : Iacob Ioan,  Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu 
Luiza. 

 
20. Proiect de hotărâre nr.294 din 22.07.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții al personalului din cadrul Clublului Sportiv Municipal Hușana Huși - inițiator primarul 
municipiului Huși. 
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21. Proiect de hotărâre nr.290  din  22.07.2022 privind darea în administrarea Clubului Sportiv 
Municipal Hușana Huși , a imobilului Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea Stadionului 
nr.6 și a imobilului Sala de Sport  situat în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși 
- inițiator primarul municipiului Huși. retras 
 

22. I.Proiect de hotărâre nr. 295 din 26.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 28.07.2022)   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 
Husi in Consiliul de Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal  Hușana » Huși – inițiator 
primarul municipiului Huși. 
 

23. II.Proiect de hotărâre nr. 296 din 26.07.2022  ( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 28.07.2022)   privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea municipiului Husi, 
apartinand domeniului privat al municipiului Husi,  situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3– 
inițiator primarul municipiului Huși. 
 

24.  III. Proiect de hotărâre nr. 297 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 28.07.2022) privind  constituirea Comisiei Locale de ordine publica a municipiului 
Huși și  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. 
 

             25.IV. Proiect de hotărâre nr. 298 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 28.07.2022) privind  emiterea unui aviz de principiu in vederea darii in folosinta gratuita catre 
Parchetul de pe langa Judecatoria Husi a unor spatii din incinta imobilului Casa de cultura a municipiului 
Husi in vederea desfasurarii activitatii pe durata executiei lucrarilor de reparatii capitale ce urmeaza sa se 
deruleze in sediul actual al Parchetului de pe langa Judecatoria Husi – inițiator primarul municipiului Huși . 
 
             26.V. Proiect de hotărâre nr. 299 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 28.07.2022)  privind  prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuințe 
pentru tineri destinate închirierii , construite prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe – inițiator 
primarul municipiului Huși . 
 
           27.VI. Proiect de hotărâre nr. 300  din 28.07.2022 ( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 28.07.2022) privind   însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării   
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui  . 

 
28. Diverse.  
                     

 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 28 iunie  2022. A fost adoptat cu 16 voturi pentru). 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local al municipiului Huși din data de  30  iunie  2022. A fost adoptat 

cu 16 voturi pentru). 

3. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din data de  12 iulie 2022. A fost adoptat cu 10 voturi pentru), 

 6 abținere). 
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4. Proiect de hotărâre nr.286 din 18.07.2022  privind  constatarea incetării de drept 

a unui mandat de consilier local și vacantarea  acestuia - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   solicită comisiei  de 

specialitate să prezinte avizul  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. 

            Domnul Bobârnat Radu: Nu s-a trimis adresa. 

            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  : Dupa ce se constata  

incetarea  de drept  a mandatului  de consilier local și vacantarea  acestuia. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu :  Discutii ? Nu sunt. 

            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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat* 

13.  Patrașcu Luiza x - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

15.  Popa Cristinel absent motivat 

16.  Romila Claudiu  x - - 

17.  Rotariu Nicoleta x - - 

18.  Toma Cătălina Tania x - - 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  

5. Proiect de hotărâre nr.285 din 14.07.2022  privind modificarea si completarea 

Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30 ianuarie 2020 

privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul 

si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor 

specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate 

juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi, modificata prin 
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HCL nr. 514 din 22.12.2020, HCL nr. 194 din 24.06.2021 si HCL nr. 108 din 

31.03.2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

           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. Notati, va rog, de la Comisia juridică 

există avize favorabile la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

           Domnul consilier Iacob Ioan : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. De la Comisia  buget-finante  există avize favorabile la toate proiectele de hotărâre 

înscrise pe ordinea de zi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Multumesc!  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Discutii  daca sunt la acest 

proiect de hotarare? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: O observatie, nu avem la acest proiect de hotarare  

avizul de la Compartimentul financiar-contabil. Ne poate spune doamna director ? 

             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Compartimentul 

financiar-contabil vine direct cu rectificare bugetara, acolo sunt prezentate toate materialele. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar nu este aici ! Nu trebuia sa aveti si aici avizul 

compartimentului financiar-contabil ? 

            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu s-a solicitat, dar 

vreau sa spun ca am venit in aceasta sedinta cu rectificare bugetara, am venit cu bugetare. 

             Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan :Aici este vorba de introducerea 

in grila de salarizare a personalului contractual. 

              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: A, da! 

              Domnul primar al municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan :Aici nu este vorba de 

rectificare , intr-o  alta sedinta s-au aprobat salariile atat pentru personalul contractual cat si 

pentru functionarii publici , dar noi nu am prins in grila salariile de la personalul contractual. Ca 

sa putem infiinta postul de director , asa, am introdus alte posturi similare, nu am introdus postul 

de director  sau organigrama „Stadionului” , am introdus doar similarele la contractuali. Nu 

putem face o comparatie, il angajaz in functie  de vechime, in statele noastre de functii nu am 

avut director – personal contractual. 

              Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles asta, ideea era ca fiind vorba de o 

modificare de salarii, un proiect de hotarare care are acest obiect, trebuia sa avem si punctul de 

vedere al Compartimentul financiar-contabil. 

             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Dar ati avut 

materialele de sedinta la dispozitie si ati vazut concomitent ca este si bugetata suma. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu „nu trag concluzii”  din alte proiecte de hotarare, 

trebuie sa vad aici documentul. Va asumati ? Puteti spune in sedinta publica , va dati avizul sau 

nu va dati ? 

             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Odata ce am si 

bugetat, normal ca avizul este favorabil. 

              Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa spuneti in mod expres! 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu , daca nu mai sunt 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 „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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  

6. Proiect de hotărâre nr.277 din 13.07.2022  privind aprobarea documentației 

tehnico-economice : Sistematizare teren pentru obiectivul de investiție - 

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

Huși,județul Vaslui “ , inițiator primarul municipiului Huși.- vezi si discutiile de 

la pag.nr.24- 29  din pv. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 Luiza Patrașcu  : Daca sunt discutii? 

        Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : As vrea eu sa intervin?! 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Da, va rog, domnule primar! 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Noi, am aprobat cu totii 

construirea bazei sportive “Ciprian Porumbescu”, am prezentat atunci terenul, in contractul in 
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care este finantat aducerea  terenului la o anumita cota, nu cota zero, pentru au si ei sapatura, 

trebuie sa o suportam noi, consiliul local, pentru ca ei suporta un metru si ceva. Nu am crezut, 

nici acum nu cred, m-am dus de 4 ori si am masurat, ca este o  diferenta atat de mare intre  strada 

Ciprian Porumbescu  si  partea de sus a terenului. Acelasi lucru am avut si la Cresa, l-am predat,  

numai ca acolo am avut posibilitatea  sa-l  rotesc. Aici nu am mai avut posibilitatea sa-l rotesc, 

nu incapea datorita dimensiunilor , am renuntat , se solicitau  stilpi de sprijin, etc, pe suprafata 

care am avut-o mai mare sa mergem cu taluzul  , de asta a iesit aceasta suma destul de mare, 400 

mii lei, nu mai tin minte….. 

           Domnul Cocuz Adrian :  Suma este  418.153,78 lei cu TVA , aproape 420.000 lei. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :…..aproape  420.000 lei. Deci, 

asta este diferenta reala. Va arat contractele, va arat studiile topo, sunt facute de 2 topometristi  

din Husi si proiectantul este de la Bucuresti. Am fost chemat la CNI si mi-au aratat , noi trebuie 

sa suportam , este vorba de 6-7 metri, daca va puteti imagina ca asta este diferenta.  

Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  :Daca nu mai sunt discutii? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Ba da, cum sa nu mai fie discutii ? Mai sunt, dar nu 

stiu cum sa o spun , sa nu se supere domnul primar! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Dar nu ma supar , domnule 

consilier, spuneti ce ganditi! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:Dar nu o zic ca pe o acuzatie , sa va suparati, daca zic 

ca o ironie, iar va suparati . 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Nu se supara nimeni,  eu v-am 

explicat care este situatia. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa vedem despre ce este vorba, dvs. ati inceput cu 

faptul ca noi am aprobat construirea .... 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu, nu, am spus altceva, am 

propus un teren pe care “l-am aprobat “, mi-am insusit, haideti sa repetam poate nu ati inteles, 

mi-am insusit acel teren, eu vi l-am propus, nu am constatat nici unul dintre noi , neavand 

documentatii topografice ,efectiv, ca nu m-a interesat la ora aia, ca sunt diferente pe partea de la 

str.Ciprian Porumbescu pana unde se termina Stadionul , de 7 metri. Asta am spus. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Bun, dar dvs. ati inceput cu faptul ca noi am aprobat 

acest proiect. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am spus ca v-am propus si dvs. 

ati fost de acord. 

          Domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși : Nu a fost o 

acuzatie. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu am acuzat pe nimeni. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:Nu am zis ca ati acuzat, dar cu asta ati inceput. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu le-am spus in ordinea in care 

s-au intamplat lucrurile. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, si ne-ati spus in față  ca noi am aprobat deja chestia 

asta.  

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Bun, vreti sa o luati juridic, 

atunci spun ca  ati aprobat un material  pe care mi l-am asumat eu. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Atunci am aprobat si acum s-a constatat ca acel teren 

are o „declinitate” , asa se numeste ,  o inclinare de 3,8%. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Da. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: Adica, ar urma sa construim un teren de fotbal „în 

pantă”, cum se spunea in folclor. Sigur ca nu este cazul si nu se accepta, efectiv, construirea unui 

teren de fotbal „în pantă”, asa ca trebuie sa-l sapam, sa-l aducem la cota 1. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu, la cota +1.De acolo isi face  

constructorul treaba  prin licitatie. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Asta am spus si eu, de la 3,8% sa-l aducem la cota 1, ca 

sa se poata incadra in reglementarile finantabile. Ca sa aduci un teren pentru asa ceva , un teren 

in panta la cota care trebuie , inteleg ca trebuie sa cheltuiem 418.153,78 lei cu TVA,  

aproape “4 miliarde si ceva” , circa  100 mii de euro. Nu stiu, domnule primar, daca asta 

inseamna o buna gospodarire a banului public?! 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Imi  insusesc eu acest lucru, am 

gasit “prost” acest teren , alt teren in municipiul  Husi nu exista. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa inteleg ca va asumati raspunderea pentru asa ceva? 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu imi asum raspunderea , dar nu 

avem alta varianta, nu suntem de acord, nu predam terenul , investitia nu incepe.Pana acum nu  

s-a cheltuit nici un leu. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu nu inteleg de ce trebuie sa cheltuim 100 mii euro ca 

sa nivelam un teren „în pantă”, sa-l facem teren de fotbal , din punctul meu de vedere, sunt 

destule terenuri de fotbal, dar se putea gasi un teren care sa nu aiba o  asemenea inclinatie. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Altul nu am. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Atunci nu facem. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Asta e!  Nu mai facem Stadion! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Cu 418.000 lei , eu cred ca, puteati sa finantati 

invatamantul care este intr-un „declin mare”, in ceea ce priveste mobilier, in ceea ce priveste  

o gramada de aspecte, igienizare , s.a.m.d. 

            Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Dar acolo este totusi o baza sportiva, cu vestiare, 

cu tribune, cu multe dotari. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Este un teren cu 250 locuri in tribune, asa scrie acolo.  

            Domnul consilier Iacob Ioan : 500 de locuri. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:Haideti atunci sa gasim in teren „în pantă”, punem pe 

cineva sa sape acolo. As fi curios sa vad pe cine punem sa sape?! Putem sti pe cine punem sa 

sape acolo? 

           Domnul consilier Iacob Ioan : Investitia este de 1 milion de euro. 

           Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Daca investitia este de 1 milion de euro, nu poti 

sa da-i cu piciorul! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Poftim ? 

            Domnul consilier Filip Cosmin Adrian :Cine o sa castige licitatia! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Stim cine o sa sape acolo? Nu stim. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Scoatem la licitatie lucrarea. 

Domnul consilier Filip Cosmin Adrian :Cine o sa castige licitatia! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, nu sunt multe firme in Husi care se inghesuie sa 

castige licitatia. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Daca va mai aduceti aminte, a 

mai fost o acuzatie de genul acesta, a fost o firma care a sapat la Piata. La “ora aia” o singura 
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firma avea excavator in oras. O singura firma.La “ora asta” , in Husi, sunt mai multe firme care 

au excavator. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Inseamna ca o sa fie o „licitatie stransa”. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: In rest, “Dumnezeu cu mila”, 

cine o castiga, chiar nu ma intereseaza, dar nu vreau sa patesc ca la Primarie, maine se rezileaza 

contractul. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Dvs.sunteti de acord sa dam 100 mii euro ca sa sapam 

un teren , sa-l aducem la cota 1? 

               Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Pentru o investitie de “peste  

1 milion de euro” , o sa afle valoarea exacta domnul  Sergiu Boeru , a cheltui 100.000 lei , scuze, 

400.000 lei , sa construim o baza sportiva  intr-un cartier in care am introdus “miliarde de lei” cu 

apa, canal, asfalt…..  

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Ziceti ca merita?!  

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Din punctul meu de vedere, da! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu:Din „milionul acela si ceva”, care este cofinantarea si 

cota , si neeligibilitatea? Si partea neeligibila ? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: 0(zero), 0(zero). 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu exista asa ceva! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Ba, exista! Vedeti contractele cu 

CNI-ul! Si la Cinematograf este la fel, numai utilitatile. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Chiar asa sa fie, de ce sa dam 420.000 lei  pentru o 

sapatura?! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu mai facem! Pentru mine este 

simplu, eu am propus acel teren, nu va acuz pe dvs…… 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nici nu aveti de ce ne acuza. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:….nu aprobati acest proiect de 

hotarare, investitia nu se mai face.Daca asta este dorinta dvs., nu mai facem! 

             Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : O sa aiba loc licitatia si atunci vedem ce se 

poate intampla la licitatie. Poate sa scada pretul . Atunci o  sa va para rau daca pretul este mai 

mic la licitatie, poate sa fie „280.000”, de exemplu! 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Va inscrieti la licitatie, domnule consilier Filip? 

            Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Nu ma inscriu, nu am nici un interes. Am interes 

sa se facă. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Domnule consilier Bobârnat,  

daca este campanie electorala, ma intereseaza mai putin! 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Acuma? 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Da.  

Domnul consilier Bobârnat Radu: Cu doi ani inainte?! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Dar lasati-ma sa va termin! Daca 

imi aduc bine aminte, in urma cu doi ani , si doamna consilier Cătălina Popa care este “specialist 

economic “, in domeniu economic, stie, intr-o sedinta anterioara, cand am aflat de aceasta 

situatie, si am facut un calcul pe baza Primariei , la ora aia, pe baza sapaturii de la 7 metri la cat 

era necesar, acest consiliu local este vehement impotriva mea, prin vocea dvs……. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :  Nu are nici o legatura! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: ….. prin vocea dvs., ati aprobat 

inclusiv  bugetarea in bugetul anual al Primariei. 
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            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :  Se stia de aceasta  “declinitate”, domnule 

primar?! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Dar cand  am  aprobat suma, nu 

s-a stiut ? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Ati avut „ascunsa” o suma acolo, si acum vreti sa 

spuneti ca, gata, ne-am insusit-o! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Pentru aducerea terenului la cota 

corecta. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Exista hotarare de 

consiliu local  cu valoare totala  de „534.000”, cu bugetare  „350.000” 

          Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Sunt discutii care nu-si au rostul. Intrebarea este 

daca cheltuim sau nu banii? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: „De ce vreti sa intrerupem discutiile cand vreti dvs?! 

Dar cine sunteti dvs. sa ne spuneti cand sa intrerupem discutiile si cand sa continuam aceste 

discutii? Eu am un punct de vedere, dvs. aveti alt punct de vedere. Fiecare isi exprima punctul 

sau de vedere.Nu va mai amestecati, asa, ca musca in lapte!” 

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

am facut o singura interventie , daca este sau nu este campanie lectorala, este treaba dvs., acum o 

luna cand  s-a constatat de catre proiectant , care a vazut lista de cantitati care o are el ofertata 

pentru Stadion, este de aceasta diferenta, atunci  nestiind , ne-a spus ca este diferenta de cota, sa 

aducem terenul la cota pentru care se poate incepe constructia, la cota 0(zero) am inteles noi.  

Domnii  de la Tehnic au mers in teren si impreuna cu 2 topografi  au facut masuratori, apoi am 

venit in consiliu local cu o hotarare prin care ati aprobat niste indicatori tehnico-economici in 

valoare de „600.000”. Astazi am venit cu o diminuare de „200.000”, dar imi cer scuze, asta este! 

In municipiul Husi aproape toate terenurile sunt in pantă. Nu cred ca avem vreun teren plat. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Haideti sa construim  un teren de fotbal  in pantă! 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Poftim ? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Haideti sa construim  un teren de fotbal  in pantă! Sa 

intram si noi in istorie. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu intram in istorie, nu pun un 

stalp in mijlocul drumului, nu ma cheama Dorel! 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu , daca nu mai sunt 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 „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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 
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13.  Popa Cătălina Eugenia 

- X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta - - X 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  12 voturi pentru), 2 voturi împotrivă)- consilieri locali : Bobârnat Radu, Popa 

Cătălina Eugenia  , 2 abținere)- consilieri locali :  Cocuz Adrian, Rotariu Nicoleta. 

7. Proiect de hotărâre nr. 281 din 14.07.2022  privind  însuşirea de către Consiliul 

Local al municipiului Huși a modificării   inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui  inițiator primarul 

municipiului Huși. – retras 

8. Proiect de hotărâre nr. 278 din 13.07.2022  privind completarea  Inventarului  

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului 

Huși– inițiator primarul municipiului Huși. retras 

             9.Proiect de hotărâre nr.291 din 22.07.2022  privind aprobarea  concesionării   prin 

licitaţie publică a terenului în suprafaţă de  90  mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Saca,  nr.18B -  

inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  solicita sa fie facute propuneri 

pentru completarea  Comisie evaluare. 

          Domnul consilier Iacob Ioan formuleaza urmatoarele propuneri : 

• Preşedinte : Toma Cătălina Tania – consilier  local ; 

• Membri :  Matei Gabriela  – consilier  local ; 

  Focia Alexandru   – consilier  local ;  

• Membri supleanți :  

✓ Matei Ionel - consilier  local ; 

✓ Mardari Gianina - consilier  local; 

✓ Patrașcu Luiza - consilier  local. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de 

hotărâre completat cu propunerile formulate de domnul consilier Iacob Ioan , pentru Comisia  de 

evaluare.  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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

completată   a fost aprobată  cu  16 voturi pentru).  

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

licitaţie publică a terenului în suprafaţă de  1000  mp, aparţinând domeniului 

privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în 

Husi, strada Ciprian Porumbescu,  nr.2 F -  inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  solicita sa fie facute propuneri 

pentru completarea  Comisie evaluare. 

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Se mentin aceleasi propuneri care au fost facute la 

proiectul de hotarare anterior, si anume: 

• Preşedinte : Toma Cătălina Tania – consilier  local ; 
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• Membri :  Matei Gabriela  – consilier  local ; 

  Focia Alexandru   – consilier  local ;  

• Membri supleanți :  

✓ Matei Ionel - consilier  local ; 

✓ Mardari Gianina - consilier  local; 

✓ Patrașcu Luiza - consilier  local. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : Da, se mentin aceleasi 

propuneri. Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar de ce spuneti imediat „daca nu sunt discutii”?! 

Puteti intreaba daca sunt discutii ? 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : Da, daca sunt discutii ?M-am 

uitat in sala si am zis daca nu sunt discutii ?! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Ati inceput cu „daca nu sunt discutii” si de asta am spus. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : M-am uitat in sala, am vazut ca 

nimeni dintre colegi nu a ridicat mana sa se inscrie la cuvant, de asta am zis  “daca nu sunt 

discutii “.  

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Dvs. in calitate de jurist, vedeti 

orice virgula, interpretati orice cuvant, daca se poate spune asa! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : „Deformatie profesionala”, am inteles!  

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu toti suntem juristi. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : Va rog, domnule consilier! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Vroiam sa fac cateva consideratii aici, este vorba despre 

un teren pe str.Ciprian  Porumbescu, este nevoie probabil de un spatiu comercial acolo, desi este 

vorba de 1000 mp. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Daca imi dati voie? Haideti , sa 

nu confundam acest material cu un alt material! Intr-o sedinta de CL, acum 2 luni ,cred,  doamna 

consilier Popa a spus ca o sa urmareasca cu atentie licitatiile la cele 5 terenuri care se afla  pe 

strada Ciprian Porumbescu, 4 catre Buzdugan si unde are Ciuntuc service-ul,  acest teren este pe 

colt , are niste conducte,  care a fost scos la licitatie in vederea construirii unui spatiu comercial. 

La acesta nu s-a prezentat nimeni. Era normal sa-l scoatem din nou la licitatie ? Asta era ideea! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu vreau sa fac nici o remarca rautacioasa ... 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu ne mai zapaciti, domnule primar , lasati! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu va zapacesc, va aduc aminte 

realitatea! 

              Domnul consilier Bobârnat Radu :....... este un teren de 1000 mp, intentia de 

concesionare vad ca apartine  Primariei , vad ca nu este nici o cerere din partea cuiva, ar trebui sa 

ne lamureasca un pic cineva, vad ca domnul ing.Ailenei nu este, ar trebui  sa ne lamureasca un 

pic modalitatea de atribuire , mi se pare un pic cam „ambiguu”  punctajul si modalitatea in care 

se stabileste punctajul , dar trecem peste asta, este valoarea investitiei, cum se stabileste valoarea 

investitiei este o chestiune , ar trebui sa fim foarte exacti in chestiuni din astea. Eu vroiam sa 

propun ca unul din motivele de incetare a concesiunii inainte de termen sa fie si acela in care 

investitorul/concesionarul nu construieste intr-un termen de1 an sau 2 ani . 

             Domnul consilier Matei Ionel: In termen de 1 an de zile trebuie sa inceapa constructia. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este.  

             Domnul consilier Bobârnat Radu :Nu este . Nu vorbim de alte situatii , eu vorbesc din 

contract. In contract, la Cap.VIII..... 
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             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da, in contract putem pune o 

clauza, sa le dam un termen in care sa termine constructia, 1 an de zile, 2 ani de zile. 

            Domnul consilier Cocuz Adrian :  1 an de zile. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Intr-un an de zile nu obtine nici 

proiectul tehnic.  

             Domnul consilier Filip Cosmin : Intr-un an de zile de zile nu termina  nici fundatia, doar 

traim in România! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Eu am propus aici „2 ani pentru finalizarea 

constructiei” , nu sa-si faca fundatia. 

            Domnul consilier Filip Cosmin : Nu poti limita termenul pentru finalizarea constructiei. 

Prin certificatul de urbanism  se da  termenul, prelungirea termenului se face tot prin 

„Urbanism”. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Numai putin , la sedinta 

anterioara, au fost multe materiale pe care le-am retras, pe care le-am propus, cu termen de 

finalizare 2 ani, 1 an, noi, consiliul local, am adus destui bani ca sa-l aducem intr-o faza de 

infrastructura aproape gata, sunt o gramada de dosare aprobate dar care intre timp nu s-a 

construit nimic acolo. O parte din case se afla la faza de fundatie, o parte nu s-au apucat de 

constructie, le-am retras, am tot dat termen de prelungire 1 an sau 2 ani . In ce priveste acest 

teren , introducand aceasta clauza , nu afecteaza pe nimeni , o introducem  daca nu este introdusa 

in contrat. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu este in contract. Daca era, va spuneam. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu, nu, problema este in felul 

urmator , nu se fac case acolo. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar este vorba de un spatiu comercial. Asa scrie, se va 

construi un spatiu comercial. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este un teren liber care a rezultat 

in urma desenelor si a modificarii traseului conductei de apa. Avand in vedere ca din gardul 

cimitirului  pana aici nu se afla decat trotuarul, exista numai buruieni , am zis sa-i dam o 

destinatie de spatiu comercial. Intindem mana unui agent economic care vrea sa investeasca. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Un agent economic care nu-l cunoastem in momentul 

acesta . 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Daca il cunosteam, ati fi avut o 

cerere in dosarul de sedinta. S-a spus ca vrea sa-si faca cineva casa acolo, nu-si face nimeni casa 

acolo, doi, este normal sa-l scot din nou la licitatie. Daca dvs. vreti sa punem „o clauza” in 

contract, sa introducem o „conditie suplimentara”  in contract, nu ne afecteaza pe nici unul dintre 

noi. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu ca nu ne afecteaza, ne ajuta pe noi sa nu tinem un 

teren viran  acolo, timp de 49 de ani, pentru ca el nu are clauza asta. El poate sa vina  si  isi 

plateste redeventa , iar  terenul ramane fara constructie pe el. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am fost „acuzat”  cand am pus 

stalpii de iluminat in Husi, ca E-ON-ul nu va investi niciodata  16 mild. in iluminat, in cartierul 

acela. In  memoriul pe care l-am predat atunci E-ON-ului privind constructia de locuinte  acolo, 

putea sa fie si „o comuna” mai mare la ora actuala, in 5 ani de zile am zis ca o sa fie 1500 de 

case acolo, 3760 de cetateni care au nevoie de iluminat. Am obtinut, am venit dupa aia si am 

obtinut prin FDI , prin multianualitati , si l-am si asfaltat. Am tras apa si canal, nu este normal 

 sa-l vedem si construit? Si eu am interes , cat mai repede sa se construiasca acolo. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Am zis sa punem aceasta clauza..... 
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            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu a fost nimeni impotriva la ce 

ati spus dvs. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :......am zis „2 ani de la obtinerea autorizatiei.” 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Fiind vorba de un spatiu 

comercial, daca nu mergi la ISU cu proiectantul, daca nu stii cum sa pui problema, nu obtii 

avizul, s.a.m.d. 

              Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar cum se pune problema? 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Va spun eu, suntem in 

imposibilitatea de a obtine un aviz de la ISU , la Gradinita nr.4, parca se chema, pentru ca , 

„Cultele”  impun niste conditii , ISU ne impun niste conditii. Amandoua se bat „cap la cap”. Nu 

pot fi realizate. A ramas ca saptamana viitoare sa ma duc si la „Culte” si la ISU, sa gasesc 

solutia. Asta este, „ne plimbam” intre  Culte  si ISU. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu , daca nu mai sunt alte discutii , 

supun la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerile formulate de domnul consilier Iacob 

Ioan , pentru Comisia  de evaluare, si propunerea formulata de domnul consilier Bobârnat Radu 

–in contractul de concesiune , la Cap.VIII sa fie trecuta o clauza „Concesiunea se retrage si 

contractul se reziliază in situaţia in care concesionarul nu finalizează  investitia  in termen de 2 

ani  de la data emiterii autorizației de construcție”.  Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ?  

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.   

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Profesionalizam Comisia, adica ii facem specialisti in 

concesiuni. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu stiu de ce PNL nu propune 

in Comisie? Nu vrea sa-si asume? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu,nu, am facut propuneri , dar la vot „ati facut cum 

ati vrut”. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Faceti o propunere pentru 

Comisia de licitatie , si vreau sa vad daca nu sunteti acceptat!?  Nu cred! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Am mai trecut prin astfel de momente. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Poate in alte domenii, da! 

            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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 
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16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

completată   a fost aprobată  cu  16 voturi pentru).  

11. Proiect de hotărâre nr. 292 din 22.07.2022 privind preluarea contractului  de 

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

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

primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Daca sunt discutii?  

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu , daca nu mai sunt 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 „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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  
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12. Proiect de hotărâre nr.282 din 14.07.2022  privind aprobarea dezmembrării 

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

Dric 2– inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Daca sunt discutii?  

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu , daca nu sunt 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 „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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  

13. Proiect de hotărâre nr. 283 din 14.07.2022  privind aprobarea dezmembrării 

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

Dric 3 – inițiator primarul municipiului Huși. 
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                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii daca sunt  la acest 

proiect de hotarare ?  Nu sunt.  

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , 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.  Bobârnat Radu x - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  x - - 

3.  Cocuz Adrian x - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Numai putin, doamna 

presedinte, ramasesem dator cu un raspuns la „baza sportiva” , valoarea care a fost estimata , a 

fost de „7.037.000” ,  s-a adjudecat cu „6.390.026”. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu  : „1.200.000 euro”. Da, merita sa dam „100.000” ca sa , 

dar puteam sa nu dam deloc! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu v-am zis ca i-am mai aprobat 

odata.O sa aduc si hotararea. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu  : Asta nu inseamna ca nu mai putem discuta. 
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         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Dar nu am zis ca nu mai putem 

discuta. In alta parte  nu gaseam un alt teren de 1 ha.Daca nu „vindeam parcurile” inainte, nu 

retrocedam toate terenurile.... 

         Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic   :  22000 metri . 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : „2 ha 200”. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : Pentru ce? Pentru baza sportiva? Aici sunt numai 8000 . 

         Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic   :   Ma ascultati !? Ma ascultati !? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu  : Baza sportiva este mai mare, dar terenul de fotbal este 

de 8833 .  

          Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic   :  Da. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : Astia ii aducem noi la cota?! Nu toata suprafata de 2ha, 

asa-i ? 

          Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic   :  Da. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Mai scadem un pic. Noi cheltuim acum „480.000” 

numai pentru sapatura acestor 8800 mp, ca sa-i aducem la cota, da? 

          Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic  : Nu este numai asta, ar trebui sa 

vedeti planul de situatie.Este terenul de 8800 mp,in fata terenului , pe strada , este un teren mai 

mic ....  

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Un „teren sintetic”. 

           Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic  :.....o constructie cu vestiare, toata 

partea asta de la strada cu terenul de sport, cu constructia, va trebui sa aiba acelasi nivel.Practic, 

inclinat  raman partile laterale care vor fi racordate prin taluzuri. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Se fac gradene? 

            Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic : Nu, nu se fac gradene. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :Daca tot este inclinat, am zis ca poate! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am fi facut gradene daca am fi 

avut  „1000” de metri  si Stadionul avea „8000” de metri. 

           Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic : Tot ce inseamna constructii , trebuie 

sa aiba acelasi nivel. Asta vreau sa zic.Cladirea cu vestiare si terenul de  sport  „mai mic” , toate 

vor fi la acelasi nivel. Aducerea la cota nu se face numai pe acei 8800 mp, asta am vrut sa spun. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar pe cat? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Pe toata partea construita ,  cladire, teren mic, teren 

mare. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Acesti 8800 metri sunt cu totul, cu tot cu vestiare, cu 

tot cu , asa scrie aici. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Daca asa scrie acolo! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Venim cu taluz, apoi venim cu 

acea constructie. Am incercat sa rotim , dar.... 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar lucrarea, devizul ? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este aducerea terenului la cota. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu :Este pentru 8833 mp ,  nu pentru tot terenul de 2 ha. 

             Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic : Nu, 2 ha este toata baza sportiva. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : De ce nu intelegeti?! Asta spun si eu, 8800 se 

lucreaza acuma, da? Nu tot terenul de 2 ha. 

               Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Se aduce totul  la  cota, in 

banii astia care-i vedeti acuma. 
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             Domnul consilier Bobârnat Radu : Cei  8800 se lucreaza acuma,  nu tot terenul de 2 ha, 

asta spun! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Are si taluzurile care le 

realizez, ca nu vine in gropa,nu ? V-am spus, astea sunt valorile , asta a fost gandirea noastra 

cand v-am propus prima data materialul. Crede-ma, si acuma sunt absolut convins ca  atunci 

cand am vazut Cresa, nici acolo nu mi-a venit sa cred . 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Sa va zic o chestie, vad ca doamna comenteaza ca  

l-am publicat..... 

            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv Directia Economica: Am spus ca s-a si  

predat, nu ca s-a publicat. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : S-a si predat, dar asta nu inseamna ca daca s-a trecut 

prin anumite etape , nu ne mai putem razgandi. Eu nu cred ca este corect, atunci cand am aprobat 

proiectul acesta, nu am stiut de chestiunea aceasta. Nu ni s-a adus la cunostinta. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Cred ca am fost destul de 

expliciti. Ca si dvs. ca si mine, am primit terenul pe o anumita cota. 

              Domnul consilier Bobârnat Radu: Ati spus ca va asasumati raspunderea , si nu mai 

comentam! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Numai un pic! V-am spus ca 

intr-o sedinta anterioara am aprobat „6 miliarde si ceva”, dar nu are importanta nici asta.Am 

ajuns la CNI, eu nu am vrut sa ma duc, dar m-am dus chiar pe data de 13,  in ziua cand plecam in 

concediu, am zis ca nu-l mai realizam dar, stand si discutand , uitandu-ma pe toate contractele , 

asta este! Am venit, v-am propus, atunci nu au fost discutii, astazi , ducandu-ma din nou la CNI, 

discutand  cu proiectantul, uitandu-ma in lista de cantitati a proiectantului , am vazut ca putem 

scadea valoarea de la „600” , poate o sa o mai scadem si la licitatie. Dupa cum vedeti si 

Stadionula fost estimat la „7 miliarde”  si s-a luat cu „6 si ceva”. 

              Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic  : Imi cer scuze, dar stiti ce se 

intampla,  cum a  fost si la Cresa, am pus niste cereri de finantare „sumare” , practic aceste 

investitii ,  atat  Cresa cat  si Baza sportiva, se realizeaza in baza unor „proiect tip”  realizate de 

CNI, proiecte tip care le adapteaza la teren. CNI-ul a scos la licitatie „proiectare cu executie”, 

proiectarea insemnand  adaptarea la teren. Atunci cand  ei au desemnat  castigatorul,  

proiectantul, este o asociere intre un constructor si un proiectant, atunci au aparut discutii legate 

de adaptarea la teren. Asta vreau sa zic, nu am putut sa va informam de cand am depus cererea , 

puteam doar intui ca Husul, in general, are terenuri inclinate, puteam doar intui, dar de cand, 

demult. Nu putem sti aceste „declinatati”  decat dupa ce se fac niste studii. 

                Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier Bobârnat, 

dvs. aveti un punct de vedere pe care noi il respectam, noi am avut  un punct de vedere pe care ni 

l-am format in urma unor analize si a unor date pe care le-am pus , le-am propus in  Memoriul pe 

care l-am trimis pentru obtinerea acestui Stadion, nu, a acestei Baze Sportive, nu este vorba 

numai de stadion, si am considerat ca este nevoie in Municipiul Husi, tinand cont ca avem un 

singur Stadion , poate dvs. nu mergeti, dar domnul consilier Țocu, care mai merge dintre dvs., o 

sa vedeti ca seara avem foarte multe persoane , multe persoane care vin si fac miscare pe acea 

pista pe care o avem acolo. 

           Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic  : Si mai era nevoie de inca unul!? 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Doi, am construit un cartier in 

care avem tineri foarte multi, tot in acel cartier avem aprobate , se va construi in curand si Cresa, 

deja incurajam dezvoltarea acelei zone. Speram ca in curand sa putem desemna  un castigator, va 

veni un ofertant care sa aiba o oferta completa  pentru statia,  terminal , cum imi sufla colegul 
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meu,  terminal pentru autobuze electrice. In municipiul Husi nu am terenuri  plate, si daca 

verificam , nu cred ca exista undeva. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Doamna  presedinte, daca imi permiteti ? 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Da, va rog , doamna consilier! 

        Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Avand in vedere ca s-a revenit la discutia cu 

terenul acesta in pantă  , de 1 ha , imi amintesc ca  a fost concesionat  unei societati  

“FRAILLE”, parca, si-a schimbat denumirea, cateva zeci de mii de metri patrati, in vreo 2-3 

randuri. Vreau sa stiu, acele terenuri sunt in pantă sau sunt drepte ? 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Aceiasi problema o au si acele 

terenuri. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nici pana in ziua de astazi nu s-au construit 

acele hale  de productie pentru care s-au concesionat  terenurile, este vorba de cativa ani de zile. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Ca sa va raspund, doamna 

consilier.... 

        Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eu cred ca exista acele terenuri, nu s-a cautat 

suficient, si nici nu s-a incercat sa se vada daca intr-adevar terenurile respective au sau nu cota 

corecta. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Doamna consilier, cand am aflat 

acele dimensiuni , am masurat toate terenurile de acolo, inclusiv  ce a inceput sa construiasca 

“FRAILLE”, s-au ce a reusit sa construiasca pana ieri, pana cand  a obtinut toate avizele. Toate 

terenurile de pe str.Ciprian Porumbescu pana sus in viile de la Corni , in viile particulare, sunt pe 

acelasi grad de inclinare, ca pantă.Societatea  despre care spuneti ca a concesionat cateva zeci de 

mii de metri patrati,  ca nu-i stiu, alaltaieri a fost la mine si mi-a adus Avizul de la Mediu si de la 

Apele Romane. Atat de mult a durat. De asta ii spuneam domnului Bobârnat, dureaza foarte mult 

pana obtii toate avizele pentru societati comerciale. Doi ani de zile a durat sa obtina  un aviz de 

la Mediu si de la Apele Romane. Incurajam privatizarea, si facem tot, “primarul este de vina”! 

Toata lumea ne reproseaza ca nu se creaza locuri de munca in Husi, dar daca pentru niste avize 

dureaza ani de zile sa le obtii?! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Daca si-a schimbat denumirea de nu stiu cate 

ori , domnule primar ! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Probabil ca si-a schimbat 

denumirea de mai multe ori din cauza intereselor sale juridice  sau care mai sunt . 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:A concesionat mii de metri patrati. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Din cate stiu eu, a construit si 

are si utilaje acolo. Am fost saptamana trecuta  pe acel teren. Nu, langa acel teren, m-am dus 

pentru alte solicitari pe care le avem pentru construirea unei hale, a unui depozit, s.am.d. Haideti 

sa nu mai concesionam  nimic, haideti sa punem o clauza, si asta este! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar cine a zis asta! Cine ar face chestia asta! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu ce pot sa fac, daca omul 

respectiv vine la mine, are proiectul facut , are depus certificat pentru obtinerea avizelor , vin tot 

felul de raspunsuri, nu avem aia, vrem aia,  nu avem aia, mai vrem aia. Stati ca, Mediul nu va da  

pentru ca nu va da Apele Romane, nu dam de la Vaslui ca este investitie mare si trebuie sa o 

aprobe Iasul, Iasul spune ca o aproba Galatiul. Cam asa a fost la acest cetatean. Nu iau partea 

nimanui, dar asa stau lucrurile. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : De asta am pus un termen acolo , sa-l motivam sa 

construiasca. 
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            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da, si dvs. ati pus acel termen  

„ 2 ani de la obtinerea autorizatiei de construire”. Va spun ca nu am obtinut nici acuma, undeva 

de prin luna mai , avizul la Gradinita nr.4. Si nu ca nu m-am  dus, m-am dus de 2 ori , personal, 

la ISU. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuie facute toate demersurile. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule Bobârnat , sa stiti ca 

am abandonat, sa stiti ca daca nu ma duceam nu as fi obtinut avizele nici la preluarea  lucrarilor 

la Muzeu, nu obtineam avizele nici la Cinematograf, nu obtineam avizele daca nu ma duceam eu. 

Asta in ideea in care am vazut ce vrea ISU, si cu proiectantul alaturi, am „obtinut” pe loc. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Apropo de Muzeu,  daca tot ati adus discutia , ati 

obtinut avizele ? 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Avizele pentru proiectare, 

pentru ca eu nu-l preiau pana nu mi-l da intr-un anumit stadiu, nu pot sa accept niste investitii in 

care nu stiu in ce constau, s-a obtinut din nou proiectul tehnic si le-au scos din nou la licitatie. 

Din cate stiu era intr-o faza de CTI a Ministerului Culturii. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Il scoate Ministerul Culturii din nou la licitatie. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este al lor, nu este al nostru. 

Este proprietatea noastra , dar este in administrarea lor in vederea renovarii. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : L-ati dat in administrare pe perioada lucrarilor, nu ? 

Nu ati vrut sa-l preluati din motivele pe care le-ati zis , urmeaza sa-l scoata tot ei din nou la 

licitatie? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Daca vreti, facem o paranteza, 

presa poate sa noteze sau sa nu noteze.... 

              Domnul consilier Bobârnat Radu :Ma intereseaza si aspectul acesta. 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :....in primul mandat am mers sa 

vad ce se intampla cu investitia si mi s-a spus sa stau linistit ca  se aloca fonduri, dupa o anumita 

perioada am mers si mi s-a spus ca ar fi bine sa luam noi sa refacem proiectarea, ca apoi sa-l 

predam din nou ,  iar ei sa-l scoata la licitatie. Bun, am intrebat, ca sa-l preiau ce imi trebuie ? In 

momentul in care am vazut suma investitiei , „mi s-a facut rau”, si atunci am avut un singur 

raspuns , dati-mi-l la faza la care vi l-am dat ca arăta mai bine ca acum, dupa investitia dvs. 

              Domnul consilier Bobârnat Radu : Ce avea? 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Ce are acuma. 

               Domnul consilier Bobârnat Radu : Dvs. il preluati pe baza de proces - verbal in stadiul 

in care vi-l da. Ce raspundere  aveati pentru ce au facut ei inainte?! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Cum adica?  

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Pentru investitia pe care au facut-o ei inainte, dvs. ce 

raspundere aveati daca il preluati? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu cumva eu sunt proprietarul 

si confirm  lucrarile facute. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu confirmati decat ceea ce ati gasit in momentul 

respectiv. Confirmati numai ceea ce ati gasit. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu i-am dat un „cinematograf”,  

un bun cu valoare de X lei, iar ei imi predau un „cinematograf”  cu valoare de X lei +valoarea 

investitiei. 
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             Domnul consilier Bobârnat Radu : La Cinematograf este altceva. Eu chiar am sa fac o 

adresa la  Ministerul Culturii sa vad in ce stadiu de afla Muzeul. 

            Domnul consilier Romila Claudiu : Chiar va rog, chiar va rog! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Da, am sa fac aceasta adresa pentru ca, ma intereseaza  

acest aspect, vreau sa vad in ce stadiu se afla lucrarile  la Muzeu. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Si pe mine ma intereseaza, sa 

nu credeti ca l-am abandonat, dar nu pot sa semnez lucruri care „nu sunt clare”, care pot sa-mi fie 

daunatoare. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu se misca nimic acolo, pare parasit, de asta voi face 

adresa catre Ministerul Culturii. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Sa nu credeti ca nu merg acolo, 

mai facem curatenie, mai punem un lacat astazi, maine este rupt, s.a.m.d. 

              Domnul consilier Bobârnat Radu :Chiar la lacate nu m-am uitat. 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Mai uitati-va, daca vreti sa 

vedeti urmele gloantelor legionarilor care au trecut prin gardul ala, uitati-va! 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Va multumesc! Trecem mai 

departe cu  discutarea proiectelor inscrise pe ordinea de zi . 

 

14. Proiect de hotărâre nr.284 din 14.07.2022  privind aprobarea repartizării a două  

locuințe din fondul locativ de stat conform  listei  de prioritate pentru acordarea 

locuințelor  cetățenilor ale  căror dosare au fost admise în vederea obținerii unei 

locuințe din fondul locativ de stat , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului  Huși nr.193 din 15.04.2020 – inițiator primarul municipiului Huși. 

      Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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  : Discutii daca sunt  la acest 

proiect de hotarare ?  Nu sunt.  

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , 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.  Bobârnat Radu x - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  x - - 

3.  Cocuz Adrian x - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

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 absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  

15. Proiect de hotărâre nr. 280 din 13.07.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării imobilului -apartament   aparținând domeniului 

privat al municipiului Huşi, situat în Husi, Aleea Stadion, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, 

ap.72 , către actualul chiriaș, doamna Lupascu Maria – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 Luiza Patrașcu  , supun  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă de initiator. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Nu ati mai intrebat daca sunt discutii ? Este important 

sa intrebati , da? 

          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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 
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10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  16 voturi pentru).  

16. Proiect de hotărâre nr. 287 din 20.07.2022 privind aprobarea execuției bugetului 

local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 

proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2022 – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii daca sunt  la acest 

proiect de hotarare ?   

Domnul consilier Bobârnat Radu:  Doamna consilier Popa doreste sa intervina. 

Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii? 

Domnul consilier Bobârnat Radu:  Doamna consilier Popa!? 

Doamna Popa Cătălina Eugenia: Da!? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Suntem la proiectul de hotarare cu executia bugetara 

la 30.06.2022. 

            Doamna Popa Cătălina Eugenia:Da, la”executia bugetara”, am vazut si anul acesta, la 

jumatatea lui, veniturile care au preliminate a se realiza din executia proiectelor cu fonduri 

europene, s-au realizat intr-un procent de 30% la jumatatea anului. Se repeta aceeasi situatie ca 

anul trecut , as vrea sa ne dea doamna director niste explicatii , pentru ca ori s-a accesat   prea 

mult si nu se poate realiza, ori sunt alte cauze care au dus la o incetinire a ritmului de realizare a 

acestor proiecte. Va rog! 

           Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica: Da, la data de 

30.06.2022, intr-adevar este un procent de 26,39%, dar daca ati fi vazut intreaga executie 

bugetara , este trecuta o suma de 5.470.000 care inseamna “furnizori neachitati”. Este important, 

aceste 5 milioane sunt pe proiecte europene, dotarile de la scoli, sunt depuse pentru cererile de 

plata. Daca vine la o data de , suma, ar insemna ca procentul de 26% se duce in 47%.Mai 

departe, pentru infrastructura Dric.2 si Dric.3 si PMUD, exista deja o discutie privind 

prezentarea unor situatii de lucrari undeva la 2.700.000, pe cele doua proiecte. Nu este corect sa 

privim derularea proiectelor europene, activitatea, numai  prin faptul ca s-a decontat sau nu o 

suma. Asteptam 5 milioane + inca 2.700.000. Asta ar ridica procentul la 62%. Nu este corect sa 
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privim strict prin plata neta. Celelalte proiecte, sunt proiecte la care , nu stiu daca mai este 

domnul Dumascu, da, este, sunt proiecte europene la care deja , pe care , domnule Dumascu, la 

terminal transport , este a treia  oara scos la licitatie. La faza la care imi spuneti ca am bugetat 

incorect, nu, nu am bugetat incorect, pentru ca de fiecare data cand s-a venit cu valoarea unui 

proiect european , s-a anexat, ma lasati sa termin acum, s-a anexat de fiecare data fisa 

proiectului, care era detaliata pe cheltuieli eligibile, neeligibile, pe ani financiari.S-a prezentat de 

fiecare data , asta fiind anexa la contractul de finantare. Deci, este bugetare corecta. 

Doamna Popa Cătălina Eugenia:Exista un grad de executie al acestor lucrari. Exista? 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier, am inteles si 

stiu unde mergeti. Eu, ca sa semnez un contract de finantare , lasati-ma ca le stiu mai bine ca 

oricare, tinand cont ca este pe 2-3 ani , pe repartie anuala, iar acea suma este sau nu in buget. 

Doi, estimam ,  dar au aparut mii de lucruri care nu depind de noi. PMUD-ul sunte blocati pentru 

ca am anulat licitatia, partea de infrastructura este gata, este situatie de lucrari  pentru care nu am 

facut inca receptia pentru ca , si statiile de autobuz au sosit iar eu am vrut sa nu le montam si sa 

trag de timp pentru  ca sa nu le montam , pentru simplu motiv , pana cand vor functiona celelalte, 

si la autobuze este la fel. S-au finalizat autobuzele , domnule Dumascu ? La autobuze s-a 

finalizat licitatia? 

 Domnul ing.Dumăscu Emanoel - șef Birou Tehnic: Poftim ? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : La autobuze s-a finalizat 

licitatia? 

Domnul ing.Dumăscu Emanoel - șef  Birou Tehnic: Nu, este in evaluare. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Asteptam clarificarile de la 

ANRE, nu ? 

Domnul ing.Dumăscu Emanoel - șef Birou Tehnic: Da. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Exact, nu avem cum sa mergem 

ca un ceasornic. Deocamdata, eu stiu doar atat, in momentul in care intocmesc  un proiect  , 

trebuie sa-mi pun si cota de cofinantare. Ce sa va mai spun despre cele de pe GAL, care stiti ca 

le-am depus  inainte de  campania electorala si abia acum am semnat contractele de finantare, iar 

eu sumele trebuia sa le introduc. Sa va mai spun un lucru, ei „au licitat” pe 3 lei/mc de scandura , 

iar astazi este 7 lei, 9 lei, 12 lei. 

Doamna Popa Cătălina Eugenia: S-au prelungit “aiurea”! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : S-au prelungit aiurea? Doamna 

consilier, nu stiu daca ati participat, dar haideti , sa stam impreuna la depunerea unui proiect pe 

fonduri europene, si de la data depunerii , nu, nu, de la data depunerii sa vedeti cati ani dureaza 

pana cand poti sa te apuci de lucru. Nu lucrurile merg incet. Eu, de exemplu, pentru Teatru de 

vara , am 4 ani de zile, stau de 1 an de zile  cu proiectul aprobat si astept sa ma cheme sa semnez 

contractul de finantare. Eu trebuia sa prind suma de bani in buget, cota mea. 

             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica: Este logic, este 

anexa la contractul de finantare. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu , daca nu mai sunt 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 „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 



33 | P a g e  

 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

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

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

- 

- 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta - - X 
17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  12 voturi pentru), 4  abținere)- consilieri locali : Bobârnat Radu,Cocuz Adrian, 

Popa Cătălina Eugenia  , Rotariu Nicoleta. 

17. Proiect de hotărâre nr.288 din 20.07.2022  privind rectificarea bugetului local – 

etapa II iulie 2022  – inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii ?  Daca nu avem 

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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

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

10.  Matei Gabriela x - - 
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11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

 
Nu si-a exprimat  votul. 

Nu se afla in fata camerei video 
 

14.  Popa Cristinel absent motivat 
15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta - - X 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  15 voturi pentru) . Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia nu  si-a exprimat 

votul. 

18. Proiect de hotărâre nr.289 din  20.07.2022 privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din 

venituri prioprii – etapa iulie 2022 , inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii ?  Daca nu avem 

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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

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

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

 
Nu si-a exprimat  votul. 

Nu se afla in fata camerei video 
 

14.  Popa Cristinel absent motivat 
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15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta - - X 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  15 voturi pentru) . Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia nu  si-a exprimat 

votul. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.293 din  22.07.2022 pentru  modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 225 din 17.06.2022 privind 

inființarea  „Clubului   Sportiv Municipal Hușana”  Huși, instituţie publică în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși : initiatori  consilierii locali : 

Iacob Ioan,  Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu Luiza. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  :  Discutii ? Da, va rog, 

domnule consilier! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Domnule primar si onorat Consiliu Local , sa ma 

adresez asa, se completeaza Actul Constitutiv si Regulamentul  pentru „Clubul   Sportiv 

Municipal Hușana”  Huși , da? 

Domnul consileir Matei Ionel : Da.  

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Se completeaza cu sportul de masa, se completeaza cu 

Consiliul de Administratie, cu numarul membrilor Consiliului de Administratie , s.a.m.d. 

Urmeaza ca intr-un alt proiect de hotarare sa se stabileasca nominal care sunt membrii 

Consiliului de Administratie. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Organigrama. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :Organigrama este, este la urmatorul proiect de 

hotarare. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Stiu, dar nu este in proiectul 

acesta, de asta am zis. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Da, organigrama este in urmatorul proiect de hotarare. 

Sunt vreo trei proiecte de hotarare , patru, care se refera la chestia asta. Eu vroiam sa spun 

initiatorilor ca , daca, tot ati stabilit ca se numeste un Consiliu de Administratie , trebuia sa 

mentionati aici si atributiile Consiliului de Administratie. Atributiile directorului sunt prevazute, 

dar ca sa faci un Consiliu de Administratie care sa nu aiba nici un fel de atributii , nu stiu, este o 

chestie care este un pic „nepotrivita”, pentru care se vor cheltui multi bani de acum incolo. 

           Domnul consilier Iacob Ioan : Printr-un Regulament de ordine interioara , nu se pot stabili 

atributiile ? 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu se pot stabili prin 

Regulamentul de ordine interioara. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu : Atributiile  Consiliului de Administratie se stabilesc 

prin Actul Constitutiv. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am solicitat sa fie modificat 

acest proiect de hotarare, urmare discutiilor  care au fost in sedinta trecuta, dar probabil , cei care 

sunt de specialitate  au sesizat asa cum ati facut si dvs. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu le putem nominaliza acuma , dar trebuie  facut un 

alt proiect de hotarare prin care sa completati si atributiile , pentru ca altfel nu este in regula. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Putem „sa abrogam” proiectul 

de hotarare cu numirile membrilor Consiliului de Administratie. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Era bine ca, inca de la inceput lucrurile sa fie in regula 

pentru ca, modelele din care ne-am inspirit, din motive pe care nu le cunoastem, cand s-a discutat 

in comisia juridica, s-a exclus un capitol, nu stiu de ce am eliminat  un capitol care tinea de 

conducerea executiva . 

            Domnul consilier Focia Alexandru : Ati spus “am eliminat” , ce ati eliminat  dvs.? 

Domnul consilier Țocu Cătălin:Nu am inteles?! 

            Domnul consilier Focia Alexandru : Ati spus “am eliminat” , ce ati eliminat  dvs.? 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu, am eliminiat, in comisia juridica, unde ati fost 

prezent si dvs., am adus in discutie necesitatea , astazi se completeaza, foarte bine ca se 

completeaza, dar domnul consilier Bobârnat are dreptate, trebuie sa fie prinse si atributiile 

Consiliului de Administratie. 

Domnul consilier Focia Alexandru :Corect. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Eu am inteles, chiar va 

multumesc domnule consilier Bobârnat, din punct de vedere juridic.... 

              Domnul consilier Bobârnat Radu : Asta este ce am observat si eu. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :...... eu atunci cand am citit 

primul Regulament , am zis ca mi se pare un pic mai mult „fortat” pentru o echipa de fotbal. 

Dovada este ca, Consiliul Local nu sustine numai o echipa de fotbal, avem „Pajura” si 

„Gambinus”, s-au cum se cheama ? 

            Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : GAMBIT, 

clubul de  șah. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : GAMBIT, clubul de  șah, au 

solicitat bani si ati vazut ca noi le-am aprobat. Ideea noastra este sa eliminam odata pentru 

totdeauna , tot ce este discutat , discutiile si implicatiile Consiliului Local si a mea personal, cu 

fosta echipa de fotbal Husana, care este un club privat. Cred ca, impreuna cu dvs. am facut toate  

eforturile ca echipa sa supravietuiasca, tinand cont de perioada de pandemie, tinand cont ca 

aveau sponsori mai putini pentru ca, lucrurile megeau mai greu, tinand cont ca spectatorii nu 

aveau voie la meci, am avut situatii in care am avut bani dar nu i-au mai accesat, noi astazi 

discutam despre sportul de masa, despre toate disciplinele, la nivelul intregului oras. Mai 

departe, deja a si inceput sa ajunga la Primarie, „vai de mine” se fac eforturi sa inscriem echipa 

in Divizia B, in Divizia C,etc... Deocamdata, noi infiintam un club sportiv , care in baza 

functionarii lui,  poate ajunge undeva departe, nu numai datorita echipei de fotbal, dar si de  șah, 

baschet, si nu stiu care sporturi se mai practica in multe etape nationale. Aici nu am nimic 

impotriva, atributiile Consiliului de Administratie, cred ca juristii „de la mine” trebuiau sa vada, 

dar nu au vazut nici ei, imi asum eu ca nu am vazut, o sa revenim  suplimentar , atunci cand o sa 
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dam „baza sportiva” pe care am retras-o astazi, atunci o sa stabilim si atributiile Consiliului de 

Administratie.Mersi pentru informatie! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :Da. Cu placere! 

Domnul consilier Țocu Cătălin: Daca imi permiteti?! 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Da, spuneti ! 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: In acelasi context, dati-mi voie inca o data sa, va 

recomand domnule primar, sa recomand si Consiliului Local, sa adoptam o pozitie oficiala, am 

mai spus-o si alta data, noi ne-am pregatit dar nu am mai adoptat-o, vizavi de sustinerea 

neconditionata a primarului si a Consiliului Local , a echipei de fotbal ACS HUSANA HUSI. 

Pentru ca sigur, iarasi fac referire la retelele astea de socializare, stiti foarte bine ca exista o 

adversitate  fata de primar si fata de Consiliul Local , vizavi de desfiintarea, ca sa desfiintat 

echipa de fotbal ACS HUSANA HUSI, iar responsabilii ies si spun numai jumatate de adevar. 

Jumatatea de adevar inseamna , da, am primit niste bani de la Consiliul Local , dar foarte tarziu a 

venit si interventia asta, suma de bani este de “6 miliarde 800”, in total, in vreo 2 ani, de prin 

anul 2020 a inceput aceasta finantare, primarul a “dat bani si din buzunarul lui” , am vazut si eu, 

si pot confirma lucrul  acesta, iar este “cel mai injurat”.  Stiti foarte bine ca eu nu sunt nici 

prietenul primarului , dar nici nu pot sa nu recunosc cand un om are o participare , o interventie 

care poate fi un merit. Dupa aceea, nu trebuie sa mai ramanem in espectativa, lucrurile au ajuns 

intr-o situatie extrem  de grava, eu, personal, sunt acuzat de faptul ca am obstructionat activitatea 

echipei , determinand pe  colegii mei sa voteze impotriva finantarii ACS HUSANA. Dar asta nu 

este un adevar, lucrurile care au fost aici au fost transmise eronat suporterilor. Veti vedea mesaje 

de felul “av. Țocu este cel care a distrus fotbalul la Huși”. Nu, eu am fost acela care de prin anul 

1990 , inafara de faptul ca am dat bani din buzunar, am venit pe la Primarie, ca era primarul 

Stafie, ca era primarul Costin, care au fost mai inainte, si m-am rugat , despre actualul primar 

nici nu va mai spun, am mai spus-o si alta data, am participat impreuna, i se transmite ca nu 

iubeste sportul, ca nul- iubesate la fel de mult ca mine. Dar, la fel, in anterioara formula 

fotbalistica a Husului , FCM HUSI, primarul municipiului Husi , trebuie sa spun si sa recunosc 

lucrul acesta, “a pus bani din bununar”  ajutandu-ne sa achizitionam titlul unei altei formatii din 

judetul Iasi. Am adus fotbalul la Husi. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu eram primar atunci. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin:Da, niste ani in urma, nu erati primar atunci, intr-adevar, 

dar haideti, dati-mi mie materialul acela sa-l prezint, dati-mi cifrele exacte, dar semnati 

dvs.domnule primar! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am fost acuzat de unii ca imi 

tine altcineva pagina de internet, de alti ca nu vreau sa raspund, de altii ca , de cand sunt primar 

de 14 ani de zile, nu m-ati vazut  „să sar”  imediat in presa sa dau „dreptul la replica” pe 

facebook, sau pe alte retele, ca am mai construit o strada, ca am mai obtinut  un proiect , probabil  

ca in campania electorala  am folosit aceste lucruri..... 

Domnul consilier Bobârnat Radu :Din plin! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :....era normal sa le folosesc, din 

punctul meu de vedere. 

Domnul consilier Bobârnat Radu :Din plin le-ati folosit , din plin ! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Daca dau share pe o poza pusa 

de Suhareanu, la un articol a lui Tazz, daca articolul imi place,  este dreptul  meu, dar de obicei 

nu ies.Cand erau televiziunile locale si aveau audienta, mergeam la 2-3 saptamani si mai 

vorbeam  pentru cetateni, dar recunosc ca de jumatate de an nu am mai iesit , dar i-am spus si 

domnului consilier Țocu , nu vreau sa ies sa ma scuz de aceasta activitate sportiva, nici nu vreau 
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sa acuz pe nimeni , am vorbit de mie de ori in acest consiliu local , am discutat de o mie de ori 

care este cadrul legal pentru a putea finanta si ajuta aceasta echipa, nu a fost nici unul dintre dvs. 

care s-a opus, sau  eu am avut o alta initiativa. Ne uitam acuma si spunem fotbal, toata lumea 

vrea fotbal, mai uitam acum vreo 2 seri pe DIGI.1, DIGI.2, nu mai stiu exact, era o  analiza 

economica  a lui  CFR Cluj, in general toate echipele Romania , din Divizia A,  au probleme  

financiare, singurul care nu are probleme financiare este domnul Becali, s-au nu avea probleme 

financiare, era domnul Becali, si mai nou, Rapidul, care a aparut un nou sponsor. Restul 

echipelor “o duc din greu”. Inclusiv  CFR Cluj care s-a a jucat si s-a calificat in multe competitii 

europene. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin:Trebuie sa va grabiti sa spuneti lucrul acesta. Degeaba ne 

povestiti noua , aici, aceste lucruri. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier Țocu, va 

spun ceva, eu nu ma grabesc niciodata! Daca ma grabeam, cred ca eram mai departe sau 

muream! Deocamdata, merg in ritmul in care mi l-am impus pentru a satisface cerintele fisei 

postului meu de munca. Ma priveste in primul rand asta, mai departe!? Ca ma  critică Țocu, 

Bobârnat sau Ioan Iacob, sau Monica, este acest internet, care, eu, nu m-am adaptat , ca poate sa 

fie atat de important pentru informatii , eu zic ca , cine are urechi , aude, cine vrea sa vadă, vede! 

Am promis și m-am ținut de cuvânt ca modernizez Stadionul, am primit laude de la aproape toate 

echipele , cu bani putini am realizat tot ce se vede la Stadion. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin:  Eu  “v-am criticat”  in campania  electorala  ca nu ati 

facut destul  si ca ati pus alta culoare decat a culoarea…. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : V-am mai spus si va repet, am l 

culoarea aceea  de la scaune  , am facut comanda , si am obtinut la jumatate de pret. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin:   Glumesc, nu are importanta ! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Nu cred ca , culoarea scaunelor 

sta in valoarea echipei HUSANA. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :Va pot „lauda”  si eu in legatura cu Stadionul, daca tot 

ati adus vorba, va aduceti aminte la cine ati apelat atunci cand era sa pierdeti Stadionul ?  

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Din cate imi aduc aminte , 

atunci cand a venit de la  Curtea de Casatie si Justitie, am spus ca eu nu pierd acest Stadion. Stiu 

foarte bine ca atunci  v-am intrebat si pe dvs., am intrebat si pe Monica, si pe domnul jr.Lazăr 

(Dumnezeu sa-l ierte), si am reusit sa facem acea Intâmpinare . 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, Intâmpinare , am fost personal acolo. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Si am reusit sa-l luam de la 

Porumboiu. 

             Domnul  consilier Bobârnat Radu : Dar, haideti, nu suntem in campanie electorala! Ne 

aducem aminte peste doi ani despre chestia asta. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : In legatura cu Stadionul, de 

asta am retras  acele trei proiecte de hotarare , la unul dintre ele trebuia modificat foarte mult , nu 

era nici domnul Ailenei, nici domnul Calinescu , era foarte mult de modificat si de explicat. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Va multumesc! Trecem mai 

departe ! 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : Va rog sa faceti propuneri 

pentru completarea Art.5 din proiectul de hotarare.  

           Domnul consilier Iacob Ioan : Propun  director interimar pe domnul Cehan Mihai. 
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              Domnul  consilier Bobârnat Radu : Prezentati-l, ca sa stim si noi cine este!? 

              Domnul consilier Iacob Ioan : Trebuia sa vina dumnealui sa se prezinte. 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Dar nu are voie , pana nu trece 

proiectul de hotarare. Daca nu se aprobă!? 

              Domnul consilier Iacob Ioan : Este in concediu. 

              Domnul  consilier Bobârnat Radu : Dar poate nu acceptă!? 

              Domnul consilier Țocu Cătălin : Perioada de interimat este de 6 luni, scrie in proiectul 

de hotarare. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , supun  la vot proiectul de 

hotărâre , completat cu propunerea formulata de domnul consilier Iacob Ioan ( director interimar 

– domnul Cehan Mihai) . 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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

completată  a fost aprobată  cu  16 voturi pentru).  

20. Proiect de hotărâre nr.294 din 22.07.2022 privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții al personalului din cadrul Clublului Sportiv Municipal Hușana 

Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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. 
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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  , 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.  Bobârnat Radu x - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  x - - 

3.  Cocuz Adrian x - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

- 

- 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  15 voturi pentru), 1 abținere) - doamna consilier Popa Cătălina Eugenia.  

21. Proiect de hotărâre nr.290  din  22.07.2022 privind darea în administrarea 

Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși , a imobilului Stadionul Municipal Huși, 

situat în str.Aleea Stadionului nr.6 și a imobilului Sala de Sport  situat în strada 

A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși - inițiator primarul municipiului 

Huși. retras. 

 

        22.   I.Proiect de hotărâre nr. 295 din 26.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 

sed.CL din 28.07.2022)privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

municipiului Husi in Consiliul de Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal  Hușana » 

Huși – inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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. 



41 | P a g e  

 

•  Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu va spun ca reprezentantul 

primarului o sa-l numesc prin dispozitie, si o sa vi-l spun , o sa-l propun atunci cand aprobati 

proiectul cu atributiile Consiliului de Administratie. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu ne puteti spune acum cine va fi ? Nu v-ati hotarat ? 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : M-as duce eu, va spun drept, sa 

scap de presiunea de aici . Nu pot, nu am timp sa-mi dau demisia ,  apoi sa ma inscriu  si la 

concurs.  

          Domnul consilier Filkiup Cosmin Adrian : Spuneti dvs. domnule Bobârnat, se poate asa o 

propunere, cand aprobam atributiile, sa facem propuneri? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Se poate, se pot intruni sa vorbeasca, nu pot lua decizii, 

dar asa, sa vorbeasca niste chestii, se pot intruni. 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :   Bun, mai glumim, dar va rog 

sa faceti propuneri , ma adresez in primul rand initiatorilor, sa analizati impreuna, eu nu am facut 

nici o propunere, sa numiti persoane in Consiliul de Administratie  care sa se implice , nu vreau 

sa aud ca este al PNL, al PDL , al  PRM, ALDE, al PSD etc... 

          Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Dar nu s-a pus niciodata asa problema, domnule 

primar ! 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  solicita sa fie facute propuneri 

pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de 

Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal  Hușana » Huși. 

            Domnul consilier Matei Ionel propune : 

1. domnul  consilier  Focia Alexandru  - membru  

2. domnul  consilier  Iacob Ioan  - membru. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Va rog sa sa ganditi, sunt in 

consiliu local un numar de 3 partide si pot face toti propuneri. Aveti grija! 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Deja s-au inscris 2(doi) de la PSD. 

            Domnul consilier  Filip Cosmin Adrian  propune : 

3. domnul  consilier  Țocu Cătălin - membru . 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu mai sunt alte partide? 

            Domnul consilier  Filip Cosmin Adrian : Se mai pot face propuneri. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Vreti sa votam in secret? Daca vreti sa votam in 

secret?! 

            Domnul consilier  Filip Cosmin Adrian :Nu, dar faceti o propunere! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Se pot face propuneri de la toate 

partidele.  

             Domnul consilier  Filip Cosmin Adrian: Sa se consemneze chestia asta, ca nu vreti sa 

faceti propuneri , pentru ca trebuie sa se voteze secret. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : Mai  aveti propuneri? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunt deja 3 propuneri, sunt 3 locuri, daca se mai face o 

propunere, sunt  4 propuneri pe 3 locuri, trebuie sa votăm secret. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu zic ca este loc si de al 

patrulea, sa se scada unu  din  patru. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, nu, ar insemna sa votam secret. 
             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :   Daca se mai face o 

propunere , trebuie sa votati secret, se prelungeste sedinta. 
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             Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Eu zic sa-l 

lasam pe domnul consilier Bobârnat sa-si termine ideea! 

               Domnul consilier Bobârnat Radu:  Am zis ca nu mai propunem pe nimeni,  renuntam, 

nu facem alte propuneri. Elegant ar fi fost sa se renunte la o propunere din cele 3, are deja 2,  si 

sa facem  si noi , consilierii PNL, o propunere. 

         Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi :Haideti sa 

vedem daca sunteti de acord cu primele trei propuneri ! 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , supune  la vot cele 3 

propuneri formulate de domnii consilieri Matei Ionel si Filip Cosmin Adrian ( Focia Alexandru, 

Iacob Ioan, Țocu Cătălin) pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 

Husi in Consiliul de Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal  Hușana » Huși..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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

- 

- 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Propunerile( Focia 

Alexandru, Iacob Ioan, Țocu Cătălin) au fost aprobate cu 15 voturi pentru), 1 abținere) - 

doamna consilier Popa Cătălina Eugenia. 

 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Mi s-a dat o idee. Pot fi 5 , 4 si 1 

desemnat de mine, ca reprezentant al primarului municipiului Husi. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, asta ar insemna sa modificam Actul Constitutiv. 

           Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Nu se poate, 

trebuie sa fie 3 din partea consiliului local, directorul , reprezentantul primarului.  

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Trebuie sa fie de la toate 

partidele. Nu va inteleg? 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Avem si pe domnul Țocu 

Cătălin, de la ALDE. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin :Da, de la ALDE. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , daca nu mai sunt alte discutii,  

supun  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 - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

completată  a fost aprobată  cu  16 voturi pentru).  

       23. II.Proiect de hotărâre nr. 296 din 26.07.2022  ( înscris suplimentar pe ordinea de zi a 

sed.CL din 28.07.2022) privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea municipiului 

Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,  situate in Cartier Dric 2 si 

Cartier Dric 3– inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 

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  , supun  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă de inițiator. 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  nu si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

3.  Cocuz Adrian nu si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

completată  a fost aprobată  cu  14 voturi pentru). Domnii consilieri Cocuz Adrian si Ciupilan 

Valeriu Ioan nu si-au exprimat  votul, nu se aflau in sala de sedinta. 

        24. III. Proiect de hotărâre nr. 297 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi 

a sed.CL din 28.07.2022) privind  constituirea Comisiei Locale de ordine publica a 

municipiului Huși și  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia – 

inițiator primarul municipiului Huși . 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizul  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. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  solicita sa se  faca propuneri 

pentru  completarea Comisiei Locale de ordine publica. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: 2 de la PSD si 1 de la PDL. 

            Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Dar nu mai 

este PDL. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Scuzati, de la ALDE. 

            Domnul consilier Filip Cosmin Adrian :  Da, o propunere sa fie de la ALDE. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Va rog, domnilor consilieri,  

faceti  propuneri pentru  completarea Comisiei Locale de ordine publica. 

        Domnul consilier Iacob Ioan propune: 

• Focia Alexandru - consilier local . 

        Domnul consilier Filip Cosmin Adrian propune: 
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• Iacob Ioan -consilier local . 

• Țocu Cătălin - consilier local. 

        Domnul consilier Țocu Cătălin : Eu nu pot, am un interes. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : S-au facut trei propuneri . 

Gata, s-a completat comisia. Supun la vot cele trei propuneri – Focia Alexandru, Iacob Ioan , 

Țocu Cătălin. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Cine sunt cele trei propuneri? 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  : Cele trei propuneri – Focia 

Alexandru, Iacob Ioan , Țocu Cătălin. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Este Consiliul de Administratie de la Clubul Sportiv. 

Este o Comisie de ordine publica, domnul Țocu Cătălin fiind avocat, domnul Focia Alexandru 

fiind avocat, sunt potriviti pentru asa ceva. 

            Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Comisia 

Locala de ordine publica nu este alcatuita numai din consilieri locali, mai fac parte si alte 

persoane din aceasta comisie. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Supun la vot propunerile 

formulate de domnii consilieri Iacob Ioan si Filip Cosmin Adrian, in vederea completarii 

componentei Comisiei de ordine publica( consilieri locali  Focia Alexandru , Iacob Ioan, Țocu 

Cătălin). 

            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 si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

3.  Cocuz Adrian nu si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

- 

- 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Propunerile   au 

fost aprobate   cu  13 voturi pentru), 1 abținere)- doamna consilier Popa Cătălina Eugenia.  

Domnii consilieri Cocuz Adrian si Ciupilan Valeriu Ioan nu si-au exprimat  votul, nu se aflau in 

sala de sedinta. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , supun  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  nu si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

3.  Cocuz Adrian nu si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

- 

- 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  13 voturi pentru), 1 abținere) -doamna consilier Popa Cătălina Eugenia.  Domnii 

consilieri Cocuz Adrian si Ciupilan Valeriu Ioan nu si-au exprimat  votul, nu se aflau in sala de sedinta. 

 

          25. IV. Proiect de hotărâre nr. 298 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi 

a sed.CL din 28.07.2022) privind  emiterea unui aviz de principiu in vederea darii in 

folosinta gratuita catre Parchetul de pe langa Judecatoria Husi a unor spatii din incinta 

imobilului Casa de cultura a municipiului Husi in vederea desfasurarii activitatii pe durata 

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

Parchetului de pe langa Judecatoria Husi – inițiator primarul municipiului Huși . 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  :  Discutii , daca sunt la acest 

proiect de hotarare? 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da, stati sa va explic despre ce 

este vorba! Am primit 2 solicitari, de a ceda in totalitate Casa de  Cultura , nu stiu care-i  

Judecatoria, care-i Parchetul sau Tribunalul..... 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: Bine ca nu ati avut sansa sa ajungeti! 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :....nici nu-mi doresc sa ajung.  

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Mai ales la Tribunal.La Husi nu avem Tribunal, avem 

doar Judecatorie. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Doamna Catargiu unde este? 

Domnul consilier Bobârnat Radu:La Judecatorie. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Doamna Catargiu, mi-a cerut in 

totalitate , prin sefa ei de la Vaslui , Casa de Cultura. Intr-o zi au venit impreuna, cu doamna 

Botezatu, au solicitat sa faca o vizita la Casa de Cultura si  sa le dam un punct de vedere. Eu atat 

am la Casa de Cultura, daca mi-ar fi gata Cinematograful , as putea sa-mi restrang activitatea de 

aici , sunt institutii importante ale statului . 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Sa nu acceptati niciodata, am mai zis, Casa de Cultura 

trebuie sa fie destinata culturii , se murdareste, va dati seama cate persoane vin zilnic?! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu am inteles ca se muta doar arhiva, nu toata 

activitatea. Toata activitatea? 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Toata activitatea.  

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Parchetul vrea cele 3 birouri , 

tinand cont ca ai au semnat contractul de executie, dar le-am spus ca eu nu am nimic impotriva,  

dar Consiliul Local este cel care decide, care aproba.Am venit astazi in aceasta sedinta cu aceasta 

solicitare, nu pot  sa spun da sau nu, dvs.sunteti cei care decideti. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Dar se deterioreaza, este vorba de doua institutii. 

            Domnul consilier Romila Claudiu : Vreau sa spun si eu ceva! De ce nu va puteti opune 

aceastui proiect de hotarare? 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier, numai un 

pic! Va spun din start, proiectul acesta de hotarare este un proiect cu implicatii directe a 

Consiliului Local, Parchetul este o institutie a statului , la acest proiect de hotarare , noi, trebuia 

sa dam un aviz de principiu sau nu. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Putem sa-l acceptam sau sa-l refuzam. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Exact! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Este o dare  in folosinta gratuita , pe perioada executarii 

lucrarilor la Parchet. 

           Domnul consilier Romila Claudiu : De 15 ani de cand sunt in Husi, acum au venit ca 

trebuie sa renoveze, si a venit Parchetul, nu vreti sa ne dati si noua? Nu au venit cei de la 

Judecatorie sa ne intrebe daca vrem o sala sa dansati sau sa faceti teatru? Nu trebuie sa 

acceptam! Sa li se dea la Sala de la Rodina, pentru ca acolo se tin si nunti, acolo la Armata. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin: Cam asta este opinia generala, ca nu trebuie sa le dam 

cladirea Casei de Cultura. 

         Domnul consilier Romila Claudiu : Daca nu spuneai tu, Cătălin, cred ca taceam! Se 

distruge cladirea, iar copii de acolo nu au unde-si desfasura activitatea. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Orice solicitare eu trebuie sa o 

supun dezbaterii . Dvs.sunteti cei care decideti daca acceptati sau nu. Asa cum ati spus  si 

dvs.domnule Bobârnat , este un aviz de principiu , da  sau nu. 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca acceptam sa dam un aviz de principiu , apoi se 

deruleaza toate. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin:Trebuie sa dam de inteles ca nu trebuie data aceasta 

cladire. Proiectul de hotarare trebuie respins. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am venit cu „un aviz de 

principiu” ,   ca sa pot sa formulez un raspuns. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: O asemenea activitate determina o tranzitare . 

            Domnul consilier Romila Claudiu : Dar este vorba si de activitatile care se  desfasoara 

acolo, care vor sa se dezvolte si in alte domenii .  Activitatea unui Parchet implica multe . 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Mai sunt si alte discutii , din cate stiu eu , Parchetul si 

Judecatoria urmeaza sa intre intr-un amplu proiect de renovare si modificare a cladirii , tot prin 

CNI, ca sa vedeti ca mai sunt cladiri in orasul asta pe care le face CNI-ul , si nu suntem noi 

implicati, Judecatoria isi va muta sediul in alta cladire, nu la Casa de Cultura, va trebui  sa faca o 

licitatie, sa mearga in alta parte, pentru ca acolo se vor face renovari, se vor  face mai multe, 

extinderi..... 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :La ei dureaza un pic mai mult 

pentru ca nu au licitatia finalizata. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:....iar Pachetul a solicitat sa se mute , deocamdata, 

vizavi de Judecatorie, sa fie mai aproape activitatea. Insa, activitatea specifica Parchetului este 

cam incompatibila cu activitatea unei Case de Cultura proaspat renovate. Asa incat, dvs.râdeți, 

dar  vreau sa stiu daca sustineti cu adevarat acest proiect de hotarare , pentru ca este vorba despre 

Casa de Cultura , care v-ati laudat ca ati renovat-o. Nu avem  nici o obligatie sa dam aceasta 

cladire. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Va repet inca o data ceea ce am 

spus si mai devreme, orice solicitare a unui cetatean sau a oricarei institutii , este obligatia mea 

sa o supus dezbaterii consiliului local. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:Cand va convine spuneti asa, cand nu, nu. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Consiliul Local este cel care 

aproba ,  iar eu trebuie sa duc la indeplinire. Daca dvs. dati un aviz favorabil , voi veni cu proiect 

de hotarare de dare catre Parchet a spatiului de la Casa de cultura, daca nu, nu, si voi da acest 

raspuns Parchetului. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Dvs.ati vrut , dar Consiliul Local s-a opus. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Nu pot sa dau un raspuns ca eu 

am vrut, nu este votul meu.Votul este numai al dvs. si nu vreau sa-l influientez. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu stiu, eu „ma abțin”. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Dvs. sunteti juristi, sunteti 

oameni de cultura, sunteti profesori, sunteti ingineri, ce sa va zic?!  Auziti, domnule Bobârnat , 

am supus odata un proiect de hotarare de respingere a unei solicitari , si am fost intrebat de ce am 

supus dezbaterii respingerea acelei  solicitari ? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: A, era si varianta in care puteati sa supuneti dezbaterii 

cererea , dar cu aviz negativ!? 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:   Da, era parca prin al doilea 

mandat al meu , din dorinta de a face totul nu stiu cum, am zis sa dam „respingere”.Era parca 

vorba de concesionarea unui teren pe “nu stiu  unde”. V-as ruga sa nu va abtineți  nici unul! 
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           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , supun  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă de inițiator. Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.   

          Domnul consilier Bobârnat Radu:Am votat „împotrivă”. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin :  Toata lumea a votat „împotrivă”. 

         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 si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

3.  Cocuz Adrian 
 X  

4.  Corjinschi Ioan Alexandru - X - 

5.  Filip Cosmin Adrian - X - 

6.  Focia Alexandru - X - 

7.  Iacob Ioan  - X - 

8.  Mardari Gianina - X - 

9.  Matei Ionel  - X - 

10.  Matei Gabriela - X - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza  X - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

- X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  - X - 

16.  Rotariu Nicoleta - X - 

17.  Toma Cătălina Tania - X - 

18.  Țocu Cătălin  - X - 

 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :Proiectul de 

hotărâre nr. 298 din 27.07.2022 a fost  respins  cu  15 voturi  împotrivă). Domnul consilier  

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

 

            26.V.Proiect de hotărâre nr. 299 din 27.07.2022( înscris suplimentar pe ordinea de zi 

a sed.CL din 28.07.2022)  privind  prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca 

obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii , construite prin intermediul Agenției 

Naționale pentru Locuințe – inițiator primarul municipiului Huși . 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii daca sunt  la acest 

proiect de hotarare ?  Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , supun  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă de inițiator. 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 si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  15  voturi pentru). Domnul consilier  Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat  

votul, nu se afla in sala de sedinta. 

 

         27. VI. Proiect de hotărâre nr. 300  din 28.07.2022 ( înscris suplimentar pe ordinea de zi 

a sed.CL din 28.07.2022) privind   însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a 

modificării   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , 

județul Vaslui  . 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  prezintă  avizele 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, doamna  consilier Luiza Patrașcu  : Discutii daca sunt  la acest 

proiect de hotarare ?  Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu  , supun  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă de inițiator. 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 si-a exprimat  votul, nu se afla  in sala de sedinta 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian x - - 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina x - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Patrașcu Luiza x - - 

13.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

14.  Popa Cristinel absent motivat 

15.  Romila Claudiu  x - - 

16.  Rotariu Nicoleta x - - 

17.  Toma Cătălina Tania x - - 

18.  Țocu Cătălin  x - - 

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

aprobată  cu  15  voturi pentru). Domnul consilier  Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a  exprimat  

votul, nu se afla  in sala de sedinta. 

              28.Diverse. 

              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  iulie  2022 .  
              
 
 
                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL ,   
                                             Luiza  Patrașcu                                                    jr.Monica Dumitrașcu  
 
 
 
 
 
      Întocmit, 
      Consilier  
 Anișoara Oprea  


