
  FO-BAPLRP-08-02 

 

ROMÂNIA 

      
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

          PRIMARUL 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  

  

Nr. 26049 / 19.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

ANUNŢ 
 
 
 

        În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Huşi 

aduce la cunoştinţa publică că, în data de 25 august 2022, orele 15.00, 

Camera 20 , conform dispoziţiei primarului nr. 612 din data de 19 august 

2022, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din data de  28 iulie 2022. 

 

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

municipiului Huși din data de  17 august  2022. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.329 din 18.08.2022 privind modificarea H.C.L. 

nr.379 din 23 noiembrie 2020  privind constituirea Comisiei speciale   de 

numărare a voturilor secrete în  situaţiile expres prevăzute de legislaţia în 

vigoare , precum şi în cazurile în care  Consiliul Local al Municipiului Huşi 

stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024, - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.325 din 18.08.2022 pentru modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 423 din 23.11.2020 privind 

constituirea  comisiilor de specialitate, modificata prin Hotararea Consiliului 

Local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021- inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.323 din 18.08.2022 privind aprobarea atributiilor și 

regulamentului de organizare a Consiliului de Administrație al „Clubului 

Sportiv Municipal Hușana Huși” - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.326 din 18.08.2022 privind aprobarea scutirii de la 

plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a 

obligatiilor  fiscale restante datorate bugetului local  de catre contribuabilii - 

persoane fizice din  Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara 

activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, 

cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale  
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si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.302 din 09.08.2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice a obiectivului de investitie Prelungire 

strada Dosoftei si legatura cu strada Dr.Corneliu Adamesteanu din 

municipiul Husi, judetul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.324 din 18 .08.2022 privind preluarea contractului  

de concesiune nr.26306 din 13.10.2017,  pentru imobilul-teren, in suprafata 

de 177 mp, situat in municipiul  Husi, str. Paul Barais, nr.9, teren apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.327 din 18 .08.2022 privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  Eroilor, nr.6, bl.12, sc.B, 

parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Huși, către  Ciobanu 

Constanta, actualul  chiriaş - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr.328 din 18 .08.2022 privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  Sf.Gheorghe, nr.8, bl.H3, 

sc.A, et.2, ap.10, aflat in proprietatea municipiului Huși  , către  Gilca Anica, 

actualul  chiriaş - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 330 din 19.08.2022 privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.20383 din 16.08.2017 , chiriaș C.M.I. Dr.Chirilă 

Mariana , pentru spațiul nr.1, cu destinația de cabinet medical, în suprafață 

de 42,13 mp , situat în incinta imobilului Stomatologie din Huși, strada 1 

Decembrie nr.21 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

12. Proiect de hotărâre nr. 331 din 19.08.2022 privind preluarea contractelor  

de concesiune nr.24473 din 15.10.2010 si nr.24474 din 15.10.2010, pentru 

terenurile situate  in municipiul  Husi, str. Mihail Sadoveanu, nr.16, terenuri 

apartinand domeniului privat al municipiului Husi  - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 332 din 19.08.2022 privind aprobarea 

concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului 

Huşi, situat pe strada Octavian Cotescu nr.18 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 333 din 19.08.2022 privind  insusirea de catre 

Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor 

care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 334  din 19.08.2022 privind  rectificarea H.C.L. 

nr.291/17.08.2022, privind darea in administrarea Clubului Sportiv 

Municipal Husana Husi , cu sediul in Municipiul Husi, str.1 Decembrie , 

nr.9, etaj 2, cam. 31, a imobilelelor Stadionul Municipal Husi situat in Aleea 
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Stadionului nr.6 si Sala de sport situate in str.A.I.Cuza, nr.12, proprietatea 

municipiului Husi  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

16. Proiect de hotărâre nr. 335 din 19.08.2022 privind  aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului 
Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

17. Proiect de hotărâre nr. 336 din 19.08.2022 privind  alocarea sumei de 

38.524,36 lei cu TVA necesara  pentru realizarea de instalatii sanitare la  

tabara de refugiati , de pe strada Drum Recea nr.1.B din municipiul Husi  - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.337 din 19.08.2022 privind  alocarea sumei de 

12.740,88  lei cu TVA necesara  pentru lucrari de reparatii sanitare la bloc 

ANL - L.1, scara D, Bd.1 Mai - inițiator primarul municipiului Huși. 

19. Proiect de hotărâre nr.338 din 19.08.2022 privind alocarea sumei de 

105.272,76 lei cu TVA inclus , necesara montarii de sisteme de irigatii in 

municipiul Husi,judetul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși. 

20. Proiect de hotărâre nr.339 din 19.08.2022 privind actualizarea 

documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul Reabilitarea retelei de 

apa potabila de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Husi,judetul Vaslui - 

inițiator primarul municipiului Huși. 
 

 

21. Diverse. 

 


