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   DISPOZIŢIA NR. 601   
cu privire la  convocarea  în şedinţă extraordinară   a Consiliului Local al 

municipiului Huşi  , în ziua de  17 august 2022 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3)lit.b) , art.133 

alin.(2) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare ; 

             În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  , cu modificările și completările ulterioare ; 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI HUȘI 

D I S P U NE  : 

 

          Art.1. Consiliul Local al municipiului Huşi  se convoacă  în şedinţă 

extraordinară  , pentru ziua de  17 august 2022  , ora  15,00. 
           (2) Lucrările ședinței extraordinare   din  data de  17 august 2022  se desfășoară la 

camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 

           (3) Ordinea de zi  este stabilită conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 
           Art.2. Documentele înscrise  pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit 

consilierilor locali prin intermediul poștei electronice. 

          Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele  

prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al municipiului Huşi. 

           Art.4. Aleșii locali vor  transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi 

depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în 

condiţiile legii. 

                                                                                 HUȘI,   12 august 2022 

 

                        PRIMAR,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

                  ing.Ioan Ciupilan                                       Secretar general                                               

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


 

                                                                                     Anexa  

la Dispoziţia nr. 601 din 12.08.2022  

a Primarului Municipiului Huşi  

 

PROIECT 

al ordinii de zi a şedinţei  extraordinare   a Consiliului Local al municipiului 

Huşi  , în ziua de  17 august 2022 

 
1. Depunere jurământ consilier local  Aghiorghiesei Costel . 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 301 din 09.08.2022 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru  luna  august 2022 – 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

129.900 lei fără  TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție aeriană pe 

teritoriul intravilan al Municipiului Huși  – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

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

Local al municipiului Huși a modificării  poziției nr.273 a inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, județul Vaslui  – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

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

Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși, cu sediul in Husi, str.1 Decembrie, 

nr.9, et.2, cam.31,  a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în Aleea 

Stadionului nr.6 și  Sala de Sport  situata în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea 

municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul de investiții  « Proiect tip 

– Construire bază sportivă tip 1, strada Ciprian  Porumbescu  nr.44, municipiul 

Huși » - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

local – etapa august 2022 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii – etapa august 2022, inițiator primarul municipiului Huși. 

 



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

cererii de finantare pentru  proiectul „ Renovarea energetica moderata a 

cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi”, in cadrul Planului 

național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –

Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, 

Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 

publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 

-  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr. 315 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii 

cererii de finantare pentru  proiectul „Renovarea energetică moderată a 

clădirii  C1 aferenta  Corp 3  din strada Ștefan cel Mare  care aparține  

Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul Planului național de 

redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de 

granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  

B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, 

apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

cererii de finantare pentru  proiectul „Renovarea energetică moderată a 

clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza  care aparține  Școlii Gimnaziale 

Ion Creangă Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, 

Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta 

energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea 

energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de 

renovare energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

cererii de finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a 

cladirii  Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului 

național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –

Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, 

Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 

publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 

-  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului Huși. 

 

 

 

 

 

 



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

cererii de finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a 

cladirii  Cresa municipala Husi”, in cadrul Planului național de redresare și 

reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru 

eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  

Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de 

proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

cererii de finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a 

cladirii  Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”, in cadrul 

Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , 

Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri 

publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a 

cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 
 

 

SECRETAR GENERAL , 

jr.Monica Dumitrașcu 


