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PROCES VERBAL 
           Încheiat astăzi 15 septembrie 2022 în cadrul ședinței extraordinare, convocată de îndată, a 
Consiliului Local al municipiului Huşi, conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.662 din 
12.09.2022 
 
 
              Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.622 din 12.09.2022    a fost convocat de îndată   
în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  15 septembrie 2022, ora  
15,00.  
              Lucrările ședinței s-au  desfășurat cu participarea consilierilor locali  la sediul Primăriei municipiului 
Huși, camera nr.20. 
              La şedinţa participă : viceprimarul municipiului Husi – jr.Ciupilan Valeriu Ioan , secretarul general 
al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu.  
             Ca invitaţi  la şedinţa participă : d-na  jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații 
cu Publicul , ec.Sîrghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana, ing.Ailenei 
Marius – arhitect șef, domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși. 
              La ședință nu a participat   presa locală. 
               Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  12.09.2022   a 
Dispoziţiei nr.662 din 12.09.2022. 
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu face prezența   constatând că din 
totalul de 19 consilieri în funcție : 

• sunt prezenţi la şedinţa un număr de  18   consilieri locali ,   la sediul Primăriei Municipiului 
Huși, camera nr.20 .  

▪ 1 consilier  local  lipsește  nemotivat  - domnul  Filip Cosmin Adrian . 
         Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  Se constată că şedinţa este legal 
constituită. 
          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna august  2022,  luna  septembrie  
2022  , luna octombrie  2022 ) a fost ales  domnul consilier MATEI IONEL. 
         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca este desemnat 
presedinte pentru aceasta lună ,  dau cuvantul domnului  consilier  Matei Ionel  – presedinte de sedinta.   
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel   : Buna ziua! Bine ne-am intâlnit! Ordinea de 
zi v-a fost comunicata,   sedinta   de  astazi  15 septembrie  2022  are inscris  pe ordinea de zi  Proiectul  
de hotarare nr. 343 din 13.09.2022 . De asemenea există propus suplimentar: 

I.Proiect de hotărâre nr.344 din 14.09.2022 privind punerea la dispoziția proiectului  „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în perioada 2014-
2020”  a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia – 
initiator primarul municipiului Husi. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel   : Supun la vot ordinea de zi completată .  
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.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  
X 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Presedintele de sedinta , domnul consilier Matei Ionel: Ordinea de zi completată a fost 
aprobata  cu  18  voturi pentru).  

 
 Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Proiect de hotarare nr. 343 din 13.09.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
aferente pentru „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi”,  proiect depus în 
cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - initiator 
primarul municipiului Husi. 
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           I.Proiect de hotărâre nr.344 din 14.09.2022 – înscris suplimentar pe ordinea de zi a ședinței CL 

din 15.09.2022 - privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în perioada 2014-2020”  a terenurilor pentru 

construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia – initiator primarul municipiului 

Husi. 

           Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 
1. Proiect de hotarare nr.343 din 13.09.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

aferente pentru „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi ”,  proiect depus 
în cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - 
initiator primarul municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Discutii  daca sunt la acest proiect de 
hotarare?    
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu vreau sa intervin! Prin acest proiect de hotarare , la 
art.11 se mentioneaza ca Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.158 din 23.05.2022 se 
abroga.Vreau sa intreb daca nu o sa fie un impediment in derularea proiectului ? Nu ar trebui modificata 
acea hotarare?  Este un document de referinta  in cererea de finantare. 
             Doamna ec.Sîrghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana: Am inteles 
ca din punct de vedere juridic nu este nici un fel de problema. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Daca nu este nici un fel de problema!? Asta e! 
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :Va rog sa repetati, nu am inteles ce 
ati spus?! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am spus ca,  prin acest proiect de hotarare , la 
penultimul articol din proiect  se mentioneaza ca “Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.158 din 
23.05.2022 se abroga”. 
             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Da, ca sa nu fie doua hotarari cu 
acelasi subiect. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In cererea de finantare se mentioneaza ca document de 
referinta  HCL nr.158 din 23.05.2022. Deci, cand a fost inregistrata cererea de finantare este mentionat 
documentul de referinta in baza caruia s-a inregistrat cererea de finantare , HCL nr.158 din 23.05.2022. La 
acea hotarare s-au  solicitat acuma niste completari si modificari. Noi, daca o abrogam si “dispare”, asta 
zic,  sa nu fie un impediment,  pentru ca  si in referatul de aprobare si in referatul de specialitate  se 
mentioneaza ca se modifica HCL nr.158 din din 23.05.2022. Noi acuma o inlocuim si o abrogam pe aia. 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Ca sa nu mai mergem sa mai facem 
o hotarare de modificare , sa mentionam ca art.1 se modifica , se modifica valoarea, se modifica suprafata , 
si ce mai este pe aici, am considerat  ca este mai util sa o dam din nou , sa fie o hotarare corecta. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:   Sa nu fie “un impediment” in derularea proiectului , 
probabil ca in alte situatii se poate, dar aici trebuie sa fim atenti . 
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : HCL nr.158 din 23.05.2022 si-a 
produs efecte pana in data de astazi, iar de astazi incepe sa fie valabila hotararea pe care o veti 
aproba.Din punct de vedere juridic consider ca este legal asa cum am procedat. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:  Bun, am inteles! 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel   solicită comisiilor de specialitate să prezinte 
avizele pentru acest proiect de hotarare.   
            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 
muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte 
consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  
X 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 
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18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
               I.Proiect de hotarare nr. 344 din 14.09.2022 – înscris suplimentar pe ordinea de zi a ședinței CL 
din 15.09.2022 - privind punerea la dispoziția proiectului  „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui , în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia – initiator primarul municipiului 
Husi. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel    solicită comisiilor de specialitate să prezinte 
avizele pentru acest proiect de hotarare.   
           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Discutii  daca sunt la acest proiect de 
hotarare?   Nu sunt, trecem la vot. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 
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11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  
X 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , viceprimarul municipiului Husi : Colegul nostru, Romila 
Claudiu, vrea sa ne explice ceva.  
             Domnul consilier Romila Claudiu face referire la urmatoarele aspecte: Vreau sa va citesc un 
material pe  care l-am pregatit, sper sa nu dureze mult , sa nu va iau din timpul dvs.,  legat de teatru,am 
mai vrut sa aduc  in discutie acum vreo 2 ani, coincidenta sau nu , chiar astazi 15 septembrie este o data 
care , noi asteptam ca renovarea Cinematografului sa fie terminata. Sper sa fie in regula intreaga discutie 
pe care am avut-o, nu va retin prea mult atentia, este vorba de citirea unui numar de 3(trei) pagini : 

“Argument pentru infiintarea Teatrului Municipal Constantin Codrescu Husi sau de ce este 
nevoie de un teatru in orasul Husi?  Husi, 15 septembrie 2022. 

Atestat documentar inca din 1494, cu o populate de aproximativ 26000 de locuitori, municipiul Husi 
a cunoscut in ultimii zece ani importante prefaceri si o dezvoltare urbanistica deosebita, ceea ce impune in 
mod firesc o crestere si imbunatatire a vietii cultural-artistice. 

Leagan a peste trei sute de personalitati istorice, artistice si culturale - printre care enumeram pe 
actorul Alexandru Giugaru (cu numele de scena „Sandy-Husi"), eseistul si filozoful Mihai Ralea, actorul 
Constantin Codrescu, pictorii Adam Baltatu sau Viorel Herscovici (ce-si semna lucrarile cu supranumele 
„Viorel-Husi") sau pictorul si sculptorul Aurel Boedernache, autor al celebrelor basoreliefuri de pe 
mausoleul eroilor de la Marasesti -orasul Husi a fost vaduvit, decenii la rand de existenta unui teatru., de 
care cetatenii orasului sa se poata bucura si datorita caruia sa creasca spiritual si cultural prin arta 
cuvantului rostit pe scena. 

Dintotdeauna, cetatenii orasului, pasionati consumatori de arta si cultura, mari iubitori de teatru si 
film, sunt obligafi sa strabata kilornetri intregi, catre cele mai apropiate localitati detinatoare de teatru, 
pentru a fi spectatori ocazionali ai unor reprezentatii de teatru sau lansari de film sporadice, extrem de rare, 
aproape inexistente si care nu satisfac nici pe departe apetitul unui public curios, iubitor, avid de arta si 
cultura, asa cum s-a dovedit de flecare data, atunci cand i s-a oferit ocazia. 

Manifestarile cultural-artistice in orasul nostru trebuie sa devina o componenta social-educativa, ca 
si existenta scolilor sau ca celelalte medii de petrecere a timpului liber (terenuri si sali de sport, restaurante, 
baruri, piscine, etc.) dar care, spre deosebire de acestea, pot asigura necesarul spiritual al tuturor 
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categoriilor de cetateni, indiferent de varsta sau convingeri religioase, indeplinind totodata, cum am spus, si 
o misiune cultural-educativa. 

Infiintarea unui teatru in orasul Husi ar insemna: 
1. Realizarea celei mai importante institutii de arta si cultura a orasului, avand in vedere ca, 

desi catalogat „municipiu", Husiul nu detine, in afara de Casei de cultura si a Bibliotecii 
Municipale, nici o alta institutie de profil, cetatenii orasului vazandu-se obiigati sa se 
deplaseze periodic 90 km. la Iasi sau 60 km. la Barlad, pentru vizionarea unor spectacole; 

2. O viata culturat-artistica, in adevaratul sens al cuvantului, deoarece cladirea fostului 
cinematograf „Dacia", va putea gazdui in sala mare, fiind dotata corespunzator, alaturi de 
spectacolele repertoriale ale Teatrului si spectacole de opera, opereta si revista, concerte 
de camera, spectacole de teatru cu papusi (marionete), spectacole folclorice, recitaluri 
instrumental si actoricesti, seri de muzica si poezie, concursuri artistice; 

iar in foaier. expozitii de pictura, sculptura, arta grafica, lansari de carte, simpozioane, 
colocvii pe teme cultural-artist ice si altele; 

3. Un mediu etic si civic salubru, prin utilizarea puterii exemplului si a efectului moralizator al 
artei, stiut fiind faptul ca arealul judetului Vaslui are, din pacate, o trista si falsa faima de 
zona a ignorantei, inculturii si imoralitatii, rezultata din absenta mijloacelor de asanare a 
proastelor moravuri, a comportamentului grobian degradant, a viciilor si a lipsei exemplului 
social terapeutic; 

4. Conectarea la viata cultural-artistica a tarii; Teatrul din Husi va dezvolta o stransa 
colaborare cu teatrele din tara, in special acelea din Moldova, de dincoace si dincolo de 
Prut: Teatrul „Victor Ion Popa" din Barlad, Teatrul National „Vasile Alecsandri" din Iasi, 
Teatrul „Fani Tardini"- Galati, Teatrul Municipal „George Bacovia" - Bacau, Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamt, Teatrul „Mihai Eminescu" din Botosani, ca si cu Teatrul 
Satiricus „Ion Luca Caragiale" din Chisinau, imprumutand de la acestea experienta si 
sprijinul necesar pentru o cat mai buna functionare si dezvoltare; 

5. Promovarea imaginii orasului Husi, prin organizarea de festivaluri de teatru si film, 
simpozioane, colocvii, „mese rotunde" si totodata participarea teatrului la manifestari de gen 
din tara si strainatate; 

6. Indeplinirea unei misiuni cultural-educative in zona, teatrul putand sa sustina spectacole in 
toate comunele si satele limitrofe care detin un spatiu, interior sau exterior, dotat cu scena. 

Trebuie stiut faptul ca cinematograful „Dacia", a carei reabilitare se apropie de sfarsit, va avea doar 
sala mica, cu 180 de locuri, destinata proiectiei de film fiind dotata cu ecran si echipament de proiectie... 
Sala mare, cu 308 locuri fiind destinata exclusiv reprezentarii artelor vizuale ale spectacolului, dar nu 
proiectiei de film, sala fiind structurata  si echipata corespunzator unei sali de teatru profesionist, cu scena 
din lemn, pro-scenium, culise, arlechini, cabine pentru actori, sufite, rivalte, sisteme de iluminare si 
sonorizare, ștăngi, sisteme de parghii, cortina, etc. De aceea, subliniez faptul ca inca de la inceput, 
Primaria orasului Husi, Domnul Primar loan Ciupilan a inteles necesitatea infiintarii unui teatru in orasul 
nostru, prevazand in studiul de fezabilitate inaintat Companiei Nationale de Investitii, adaptarea salii mari a 
fostului cinematograf, la cerintele unei sali de teatru moderne in care, dupa receptionarea cladirii renovate, 
sa ia fiinta un teatru profesionist care sa asigure necesarul de arta si cultura a cetatenilor orasului nostru. 

Pe de alta parte, in caz contrar, ne-am putea indrepta catre urmatoarea situatie de nedorit: daca in 
aceasta sala, conform destinatiei sale, nu va fiinta un teatru, acest spatiu va deveni inutil si neintrebuintabil, 
cu exceptia catorva spectacole rarisime, pasagere ale altor teatre, gazduite in mod cu totul vremelnic. 

In urma cu doi ani, in perioada campaniei electorate, Domnul Primar mentiona, pe buna dreptate 
ca, citez „Nu putem merge la teatru cu cizme de cauciuc" si sintetizat „lnfrastructura si apoi cultura"... 
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Cred ca astazi, cand - gratie Domnului Primar si a echipei sale de profesionisti - cea mai mare 
parte a infrastructurii orasului a fost definitivata, putem sa infiintam si teatrul unde sa mergem desigur »fara 
cizme de cauciuc"... 

Intrucat domnul Constantin Codrescu, unul dintre cei mai mari actori ai tarii, in viata, personalitate 
de prim rang al culturii si artei de teatru si film, s-a nascut si a trait in orasul nostru, propun ca teatrul ce 
urmeaza sa fie infiintat sa ii poarte numele, intitulandu-se Teatrul Municipal „ Constantin Codrescu " 

Si pentru ca Domnia Sa a acceptat deschis propunerea noastra (printr-o declaratie ologrqfa si o 
inregistrare!), propun, deasemenea, ca dansul sa fie numit si Directorul Onorific al viitorului teatru care ii va 
purta numele. Declaratia contine urmatorul text, citez: 

„Subsemnatul Codrescu Constantin sunt de acord ca numele meu sa fie onorat ca fiind numele 
noului teatru din dragul si minunatul meu HUSI. Onoare si respect Husiului si celor ce il reprezinta. Fara 
pretentii, fie bune, fie rele"! (Incheiat citatul) (Semnatura)6 martie 2021. 

In acest sens, alaturi de colegele mele consiliere PSD, distinsele doamne Tania Toma si Luiza 
Patrascu, am initat un proiect de hotarare de infiintare a Teatrului Municipal „Constantin Codrescu". 

Ne dorim ca imediat dupa receptionarea cladirii fostului cinematograf, sa lansam spre consultare, 
avizare si aprobare proiectul de hotarare care va face posibil, in mod istoric, ca orasul Husi sa detina un 
teatru profesionist. 

Totodata, ne manifestam increderea si deplina sustinere in eforturile pe care Domnul Primar loan 
Ciupilan si echipa sa din domeniul economico-financiar al primariei, le depun pentru identificarea surselor 
de finantare a teatrului, dorindu-i din toata inima sa aiba aceeasi buna inspiratie si clarviziune ca si in cazul 
celorlalte proiecte promise in campania electorala si duse la buna indeplinire spre bunastarea orasului 
nostru. 

Va multumesc frumos pentru atentia acordata !” 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Pentru cine nu stie sau nu-si aminteste , domnul Constantin 
Codrescu , mai ales cei din generatia dvs…., da, 
               Domnul consilier Bobârnat Radu :  Da, il cunoastem pe actorul Constantin Codrescu. Nu este 
nascut la Ghermanesti ? 

             Domnul consilier Romila Claudiu: Nu, locuieste la Ghermanesti de Snagov, Ilfov, sa spun asa. 
Constantin Codrescu este nascut in Husi, pana la 7 ani a trait in Husi, a mai fost de cateva ori la Husi, isi 
aminteste cu placere  de aceste locuri. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Zilele trecute a fost ziua dumnealui de nastere. A implinit 93 de ani. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Da, a implinit 91 de ani, este nascut in 1931. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu :  Frumoasa expunere , convingatoare, sunt cu tot sufletul pentru 
asemenea initiativa , numai ca noi trebuie sa vedem cum gestionam fondurile , bugetul acestui oras.  Spun 
asta pentru ca la Birlad, Teatrul  „Victor Ion Popa” este sustinut  in proportie de 90% de Consiliul Judetean. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Putem sa beneficiem si noi de un sprijin, sigur, acesta este un 
“inceput timid”, este vorba de 9(noua) posturi, organigrama, 9 posturi si jumatate , din care:  5 actori  3…. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Vorbiti de teatru profesionist? 

Domnul consilier Romila Claudiu: Da.  
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu este “trupa de teatru  de amatori” cum a mai existat la Husi ?! 

Domnul consilier Romila Claudiu:Nu, este foarte important aspectul acesta. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Presupune niste contracte permanente, presupune niste salarii 
lunare. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Da, asa este. Am facut si o simulare. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Exista o simulare financiara? 

            Domnul consilier Romila Claudiu: Da, exista! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Ce ar insemna asta? 

            Domnul consilier Romila Claudiu: 10 mii euro/lună + alte “costuri care intervin pe parcurs”. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Cam 60 mii euro/an.? 

            Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Matei Ionel  : 120 mii euro/an, nu 60 mii euro.    
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, 120 mii euro/an. 
            Domnul consilier Romila Claudiu:Poate vi se pare ciudat, spunem “teatru profesionist” si vom avea 
o organigrama care este destul de simpla. Este un “sonorizator” numit “recuziter”,  ma rog,  manager, 
iertati-mi lipsa de modestie, prin natura situatiei, trebuie sa ma adaptez si sa ma specializez in diferite 
lucruri.Scriu scenarii , piese de teatru, regizat, am fost premiat la Moscova, si in alte festivaluri ,  si as 
putea, ca sa spuns asa, pentru o perioada, vreo 4 sau 5 posturi, ajutand ca teatrul sa demareze. In plus, 
am niste discutii cu directorii de teatru din Moldova dar si din tara, ca sa ne ajute cu diferite materiale de 
decor , de scenografie, pe care ei le dau la casare. 
         Doamna consilier Matei Gabriela : La Teatrul din Brasov este director un domn din Husi, 
Cogalniceanu ? 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Da, a fost pregatit de mine, eu l-am bagat in  facultate.  
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Si pe doamna  Lemnaru?! 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Da, la fel! Tot eu am bagat-o in facultate. Da, si putem avea 
sprijin din tara pentru ca, toti sunt bucurosi atunci cand aud ca se infiinteaza un teatru profesionist la Husi, 
mai ales ca Husul este la capatul tarii , sunt sigur ca vom avea un sprijin neconditionat , este vorba de 
elemente si de decor , de vestimentatie. Nu mai vorbesc de  “Teatrul Nottara” , fara discutie, am pregatit 
ceva, ei au niste bugete, cum sa va spun, dupa ce s-a terminat spectacolul , dupa ce s-a epuizat,  este o 
uzitare ca sa spun asa, a pieselor de teatru , pentru ca este totdeauna dorinta de noutate, raman foarte 
multe elemente pe care noi le putem lua, le putem reconditiona, sa le putem utiliza , si dupa  aceea , nu in 
ultimul rand, vorbim de voluntariat , foarte multi oameni , chiar in varsta,  doresc sa faca voluntariat,  de 
diferite  specializari si-au manifestat dorinta sa participe ca voluntari, sa ajute la dezvoltarea Teatrului. Ar fi 
un inceput timid, dar ar fi un inceput.Avand o sala care este destinata, care este echipata pentru teatru , in 
“sala mare” nu poate fi proiectie de film. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu?  Chiar asta vroiam sa va intreb, daca imi amintesc 
eu bine, in momentul in care a fost aprobat proiectul , stiu ca erau 2 sali de cinematograf , nu era o sala de 
teatru si o sala de cinema.  
           Domnul consilier Romila Claudiu:Sala mica este pentru cinema, sala mare este pentru teatru. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eu nu am analizat proiectul dar stiam ca exista 2 sali de 
cinema. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Nu, nu este asa, puteti sa mergeti sa vedeti! Este o sala de teatru 
si o sala de cinema.  
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu stiam asta, stiam ca in una din sali se poate juca si 
teatru, dar prin contractul cu CNI-ul trebuie mentinuta destinatia prevazuta in contract. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Sala mare  este echipata pentru teatru. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : S-a jucat mult timp teatru acolo. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Si eu am jucat, in martie 1989, insa nu avea dotarea pe care o 
are in ziua de astazi, am fost , am vorbit cu ingineri, stiu ce este acolo, exista cortina, pe atunci nu exista 
cortina. Sala mare este echipata pentru teatru, nu poti sa faci proiectie de film intr-o sala de teatru. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :  La 1 septembrie  2022  trebuia facuta receptia! 
           Domnul consilier Romila Claudiu: Nu!? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu :  Asa ne-a anuntat domnul primar acum o luna. 
           Domnul consilier Romila Claudiu:Ca s-ar termina renovarea, nu receptia. 
           Domnul consilier  Ciupilan Valeriu Ioan  - viceprimarul municipiului Husi : Mai sunt de montat 
scaunele, mai sunt si altele de facut.  
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           Domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși: Mai au foarte putin, dar 
termenul de terminare a lucrarilor s-a decalat din cauza , la un moment dat in timp ce au demarat lucrarile , 
pentru o  perioada de trei luni , este o chestiune ce viza proiectul tehnic, proiectantul trebuia sa dea o alta 
solutie referitor la niste grinzi din interiorul cladirii, o chestiune pe care nu a vazut-o el de la inceput  asa 
cum era. Ei au oprit lucrarile cam pentru o perioada de 5 saptamani , si s-a prelungit termenul cu o 
perioada direct proportionala. Dar va spun, pe verificate, s-au montat scaunele in toate salile, sunt peste 
90%. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu stiu daca s-a stiut la primarie , dar mi-a sesizat 
cineva o problema ca i  s-a “opturat”  o fereastra.S-a rezolvat cumva problema respectiva?  
            Domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși: Vreau sa va spun ceva, 
actuala  forma a Cinematografului este aceeasi pe care o stim cu totii, nu s-au facut corpuri noi de cladire. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu stiu exact ce s-a construit, un ventilator, ceva de 
genul asta, si i-a opturat o ferestra, pe acoperis. 
            Domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși: Pe acoperis? Da, pe 
acoperis este o “tubulatura”  care vizeaza instalatia de ventilatie  si climatizare. Va ganditi ca, daca exista 
ceva este la 1 metru, nu la 10 metri. 
            Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Matei Ionel: Este in fata geamului, exact,direct?    
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Platforma, acoperisul ,  este exact la nivelul  ferestrei, 
este exact la nivelul  ferestrei. Mi-a spus persoana respectiva  ca si asa nu vedea pe geam , acum mi-au 
opturat si fereastra. 
            Domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului municipiului Huși: Bineinteles ca exista ceva 
facut pe acoperis, inainte cladirea nu avea ventilatie, acum are. Solutia tehnica a fost asa. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Referitor la cele spuse de domnul Romila, cred ca ar trebui  sa 
mai avem niste dezbateri , mai concrete, mai  aplicate, atat pe aspectele financiare, materiale, umane..... 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Trebuie sa existe niste specialisti  care sa faca 
educarea si formarea . 
             Domnul consilier Bobârnat Radu :  .....sa spunem ca intr-un an de zile votam si sustinem, dar nu 
cred ca este bine sa ne apucam de infiintat un teatru iar apoi dupa 1-2 ani sa-l desfiintam .  Trebuie sa 
vedem ce perspectiva are !? Eu sunt incantat daca s-ar putea face asa ceva, dar va spun ca inca nu am 
auzit de un judet care sa  aiba 2 teatre in acelasi  judet. Teatrul „Victor Ion Popa” din Birlad are o traditie 
foarte mare , Vasluiul nu are teatru, face spectacole cu „Constantin Tanase” acuma, il avem pe Constantin 
Tanase chiar din municipiul Husi, ar fi intr-un fel justificat sa se mai infiinteze un teatru, dar sa vedem daca 
este posibil din celelalte puncte de vedere, financiar, material, uman. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: In municipiul Husi au existat trupe de amatori….. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :  Da, au existat trupe de amatori. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin:….foarte apreciate la nivel national  dar si international, cu rezultate 
deosebite. 
            Domnul consilier Popa Cristinel: Da, este adevarat, dar nu ne putem dota, trebuie sa intram intr-un 
calcul economic exact, sa vedem daca ne putem incadra in buget, daca   putem sustine cu sume, si mai 
este o problema, un sondaj de piata , sa vedem ce impact va avea!? Daca pregatesti un spectacol , si o 
faci  cu sala jumatate plina, sau mai putin plina, asta tine de publicul interesat de teatru. 
           Domnul consilier Romila Claudiu: Este o activitate permanenta. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :   Am fost la Birlad, la piese de treatru, iar in sala nu erau nici 20% 
din  oameni in sala . La un moment dat, oamenii se mai „plictisesc” , la inceput sigur o sa fie arhipline, 1,2,3 
– 5 luni , dar dupa un timp scade interesul . 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Piesele nu se pot schimba foarte usor, iar publicul este 
acelasi. 
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             Domnul consilier Romila Claudiu:Dati-mi voie sa va raspund!? 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Va dati seama ca omul nu se duce de mai multe ori la 
aceeasi piesa de teatru! 
               Domnul consilier Romila Claudiu:Dati-mi voie sa va raspund!? Se pare ca nu cunoasteti foarte 
multe amanunte. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Da, se poate spune si asa. 
             Domnul consilier Romila Claudiu: Noutatea, nu vreau sa va contrazic, este o realitate, treatrul 
exista de mai mult de trei mii de ani. Cum va dati seama  ca nu si-a pierdut din interes?! Prin faptul ca se 
innoieste, ca se improspateaza mereu prin repertoriul teatral. Asta este cheia, intelegeti? Mereu alte 
spectacole. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Am vazut interesul destul de redus la Birlad, pentru ca si acolo 
exista..... 
             Domnul consilier Romila Claudiu: Vorbiti de sondaj, de unde stiti dvs.lucrurile acestea? In Bucuresti 
sunt 30 de teatre profesioniste  si toate functioneaza la capacitate aproape maxima. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: La Birlad interesul este scazut, eu asta am observat. 
             Domnul consilier Popa Cristinel: Haideti sa vedem cate persoane sunt interesate de piese de teatru 
la nivelul Husului ?! 
            Domnul consilier Romila Claudiu: “In calitate de consilier PSD, nu ma asteptam  ca dvs. sa 
argumentati impotriva aceste initiative!” 
            Domnul consilier Popa Cristinel:  “Eu nu argumentez contra, eu spun niste probleme  reale”. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: “Imi dau seama ca in calitate de profesor nu puteti intelege”. 
             Domnul consilier Popa Cristinel: “Multumesc, dar cred ca va inselati !. Eu pot sa pun pariu cu dvs. 
ca nu avem mai mult de 300 de persoane care sa vrea sa vina constant la teatru.” 
           Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Eu impreuna cu 6 persoane din grupul meu, mergem 
constant la Birlad,  teatre mari , si nu gasim locuri, trebuie fac rezervare cu 2 saptamani inainte. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Deci, cunoasteti situatia?! 
            Domnul consilier Popa Cristinel:  Da, merg si eu la teatru in Iasi. 
            Domnul consilier Romila Claudiu: Recunoasteti ca mergeti la Iasi? 

            Domnul consilier Popa Cristinel:  Da, merg! 
            Domnul consilier Romila Claudiu:La actori mari, da? 

            Domnul consilier Popa Cristinel:  Da. 
           Doamna consilier Matei Gabriela : Sa se gaseasca o varianta si pentru piese teatru pentru copii, 
pentru tineri exista, avem elevi care sunt la scoala la “Cuza Voda” , care au venit din Grecia , de exemplu, 
si-mi spuneau ca singura disciplina care le lipseste este teatru. Au facut si la gradinita . 
             Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :Pe mine ma costa 700 lei/sapt.sa-mi duc copilul la 
teatru la Iasi. 
           Doamna consilier Patrascu Luiza : La nivelul prescolarilor, la noi in gradinita , vin lunar trupe de 
teatru de la Iasi, de la Bacau, platite, platim 10 lei biletul. 
           Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Noi cei care avem copii mici, stim acest lucru. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Se poate organiza “stagiune teatrala”  , asa cum a mai 
fost candva, vin si de la Iasi, si de la Birlad, sala poate fi folosita foarte bine. 
           Doamna consilier Patrascu Luiza : Venim cu prescolarii, venim cu scoala, venim cu nivelul 
gimnazial. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asa se facea inainte, doamna consilier! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa este, dar va spun, din pacate,  cultura nu se poate sustine 
singura, ea trebuie subventionata. Teatrul de la Birlad functioneaza doar cu „sponsorizare masiva ”  din 
partea  Consiliul Judetean.Am fost consilier judetean si stiu ca le  aprobam permanent suplimentare de 
buget pentru ca au personal angajat, cheltuieli materiale foarte mari. 
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             Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :Cat angajati au la teatrul din Birlad? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Vreo 20, nu stiu exact. 
             Domnul consilier Romila Claudiu: Nu, minim 35 de angajati, costurile sunt enorme. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Au si vanzatori de bilete, au si femei de serviciu. O sa mai 
analizam problema si poate gasim o rezolvare! 
          Preşedintele de şedinţă,  domnul  consilier  Matei Ionel   declară  închise lucrările  ședinței  
extraordinare, convocată de îndată,   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din   15 septembrie  
2022 .  
              

 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR GENERAL ,   

                                  Matei Ionel                                                      jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

 

 

 

    Întocmit, 

    Consilier  

Anișoara Oprea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


