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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 25 august 2022 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Huşi, convocata conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.612 din 
19.08.2022  
 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.612 din 19.08.2022 a fost 
convocat în ședință ordinară Consiliul Local al municipiului Huşi pentru data de 25 august  
2022 , ora  15,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
          La şedinţa participă : ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , ec.Maria Botez – 
director executiv  la Directia Administratie Publica Locală. 
          Ca invitaţi  la şedinţa participă :  jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, 
Relații cu Publicul, ing.Dorneanu Emilian – Birou Tehnic, ing.Mircea Claudiu – Directia 
Urbanism, ing.Rotaru Teodor – administrator Sc Parcuri Verzi & Urban Trans SRL Husi , 
ing.Nastase Viorel – director executiv la Poliția Locală Huși, d-na Dumăscu Adriana – 
referent de specialitate Comp.Gest.Resurselor Umane, Informatizare, domnul Boeru Sergiu 
-  consilier personal al primarului municipiului Huși. In sala de sedinta se afla si domnul 
Toma (Marișca)- suporter echipa de fotbal. 
           La ședință  a participat   presa locală. 
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  
19.08.2022   a Dispoziţiei nr.612 din 19.08.2022. 
          Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală     
face prezența   constatând  că  sunt prezenţi la şedinţa un număr de  18  consilieri locali – 
din care: un numar de 3 consilieri locali  folosesc  mijloace electronice utilizând o platformă 
online de videoconferință , 1  consilier  local lipsește nemotivat ( doamna consilier local 
Mardari Gianina)*. 
           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. 
 
________________________ 
*consilier local Mardari Gianina – vezi pg.nr.14 din  pv.sed.CL din 25.08.2022 
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               Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica 
Locală:   Pentru inceput , as dori sa supun aprobarii : 

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

2. Procesul -verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  data de  17 august   2022 . 

               Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală:   
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 iulie   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 iulie 2022. 
           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală:   :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 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela 

 

- 

- 

X 

motivând că nu a 

participat la 

lucrările sed.CL din 

28.07.2022 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

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

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

                Procesul  verbal încheiat în cadrul ședinței  ordinare   a Consiliului Local al municipiului 
Huși din  28 iulie    2022 a fost adoptat  cu  17  voturi pentru), 1 abținere) doamna consilier local 
Nacu Mihaela (motivând că nu a participat la lucrările sed.CL din 28.07.2022). 

 
             Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală:   
întreabă dacă sunt modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în 
cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  17 august   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 17.08. 2022. 
           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală:   :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 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

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

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin 

 
 
- - 

X 

motivând că nu a 

participat la lucrările 

sed.CL din 

17.08.2022 

                Procesul  verbal încheiat în cadrul ședinței  extraordinare   a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  17 august  2022 a fost adoptat  cu  17  voturi pentru), 1 abținere) domnul 
consilier local  Țocu Cătălin (motivând că nu a participat la lucrările sed.CL din 17.08.2022). 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală  : Avand 
in vedere ca a fost  desemnat presedinte de ședință pentru aceasta lună(august 2022) ,  dau 
cuvantul domnul  consilier local  Matei Ionel. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Buna ziua!. Avem inscrise pe 
ordinea de zi un număr de 18 proiecte de hotărâre, de asemenea există 1(unu)proiect de hotărâre 
înscris  suplimentar pe ordinea de zi : 
              I.Proiect de hotarare nr. 340 din 22.08.2022 privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului U.A.T Municipiul Huși    in Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC 
VASLUI)- 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”.                                 
              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 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 
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9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

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 - - 

 

            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Ordinea de zi completată   
a fost aprobata cu  18 voturi pentru). 
 
  Ordinea de zi are urmatorul continut : 
 

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  
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Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane 

fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice 

independente, intreprinderi individuale 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. 
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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 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. I.Proiect de hotarare nr.340 din 22.08.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei 
CL din 25.08.2022) privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T 
Municipiul Huși in Adunarea Generala a Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara 
de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din 
Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI)- 
initiator primarul municipiului Husi .  
 

22. 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 iulie 2022. 
           A fost adoptat cu  17  voturi pentru) , 1 abținere) doamna consilier local Nacu Mihaela 
(motivând că nu a participat la lucrările sed.CL din 28.07.2022). 
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2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din data de  17 august  2022. 
            A fost adoptat cu  17  voturi pentru) , 1 abținere) domnul  consilier local Țocu Cătălin 
(motivând că nu a participat la lucrările sed.CL din 17.08.2022). 

 

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. 

         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. 

Exista avize favorabile  la toate proiectele de hotarare. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Domnule primar , 

daca doriti sa spuneti ceva? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu :  Faceti o propunere , in locul domnului 

Boeru Sergiu o sa fie altcineva.V-a dat dvs.cuvantul , dar nu era necesar.  Trebuie 

facuta o propunere . 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ai cuvantul meu de 

onoare, nu eram atent, ma uitam la Regulament! 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  solicita  sa fie facute 

propuneri pentru completarea 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. Da, doamna consilier Matei Gabriela , va rog! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu :  La Regulamentul Politiei Locale?  

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am nici o 

treaba cu Politia. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu :  M-am gandit, cand ati spus de 

Regulament, ca este vorba de Regulamentul Politiei Locale. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : la Regulamentul 

de la Consiliul de Administratie . 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Regulamentul de la “Stadion”, de la 

Clubul Sportiv, a Consiliului de Administratie. 
            Doamna consilier Matei Gabriela : Propun pe doamna consilier Toma Cătălina 

Tania. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Avem o propunere 

facuta din partea d-nei consilier Matei Gabriela.A propus pe doamna consilier 

Toma Cătălina Tania. 

      Domnul consilier Bobârnat Radu :  Doamna consilier Toma Cătălina Tania, da? 
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             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Supun la vot propunerea formulată 
de doamna consilier Matei Gabriela. 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 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală:    Propunerea 
ca doamna consilier Toma Cătălina Tania  sa facă parte din Comisia  specială   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 , a fost 
aprobată cu 17 voturi pentru), 1 abținere)- doamna consilier Toma Cătălina Tania. 
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             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Supun la vot proiectul de hotărâre 
completat ( doamna consilier Toma Cătălina Tania). 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 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica 

Locală : Hotărârea completată  a fost aprobată  cu  17 voturi pentru), 1 abținere)- doamna 

consilier Toma Cătălina Tania. 
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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. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta avizul comisiei 
de specialitate  pentru acest proiect de hotarare: 

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

        Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Au fost aprobate candva niste 
comisii de specialitate , urmare  demisiei  domnului Nechifor, acum trebuie completate acele 
comisii din care a facut parte dumnealui , PNL trebuie sa faca propuneri . 
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Da, asa este. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Din partea PNL, avand in vedere ca domnul 
Aghiorghiesei Costel a fost validat consilier in sedinta trecuta, propun sa faca parte din cele 
2 comisii de specialitate. Aici este un algoritm. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Pe care trebuie sa-l respectam. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa este. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Supun la vot propunerea ca 
domnul consilier Aghiorghiesei Costel sa faca parte din cele 2 comisii de specialitate, 
mentionate la Art..1 si Art.2 din proiectul de hotarare. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel : Supun la vot propunerea 
formulată de domnul consilier Bobârnat Radu. 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 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 
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9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locală:    
Propunerea ca domnul consilier Aghiorghiesei Costel sa facă parte din cele 2 comisii de specialitate 
mentionate la Art.1 si Art.2 din proiectul de hotarare, a fost aprobată cu 17 voturi pentru), 1 
abținere)- domnul consilier local  Aghiorghiesei Costel. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Supun la vot proiectul de hotărâre 
completat ( domnul consilier Aghiorghiesei Costel). 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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina absent nemotivat * 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 



13 | P a g e  

 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea completată  a fost aprobată cu 17 voturi pentru), 1 abținere)- consilier local 
Aghiorghiesei Costel. 

 
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. 

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

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

➢ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 
privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre.  
           -Domnul consilier Popa Cristinel – exista avize favorabile la toate proiectele de 
hotarare atat la aceasta comisie(buget-finante) cat si la comisia ptr.invatamant, culte, 
cultura…. 

➢ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 
protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

 

             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare? 
              Domnul  consilier Bobârnat Radu: Da, vroiam sa spun ca era necesar acest proiect 
de hotarare , atributiile sunt un pic “cam generale” , Regulamentul  “cam superficial”. Este 
admisibil in prima faza, de ce spun ca este superficial Regulamentul pentru ca ,  s-ar putea 
sa apara disensiuni intre membrii CA care nu sunt reglementate in acest Regulament  , si 
atunci s-a mizat pe buna intelegere intre membrii Consiliului de Administratie si s-a facut un 
Regulament  foarte, foarte succint. Sper ca o sa ajunga din nou pe masa noastra, sa-l mai 
imbunatatim , pentru ca mai trebuie adaugate multe alte aspecte  in Regulamentul 
Consiliului de Administratie al Clubului  Sportiv  Husana Husi. In rest, era necesar si urez 
succes Consiliului de Administratie. Nu stiu daca s-a completat si locul care revenea pentru 
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desemnare reprezentant din partea domnului primar , ca sa poata functiona si efectiv pentru 
ca i s-a dat baza materiala , cadrul juridic il au, urmeaza bugetul , si sa se apuce de treaba! 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Bugetul este aprobat…… 

Domnul  consilier Bobârnat Radu: O prima transa, o parte din buget….. 
Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:….de functionare. 

            Domnul  consilier Bobârnat Radu:….de functionare, da? Se aproba schema de 
personal si de acolo plecam mai departe. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Deocamdata am aprobat doar 
bugetul, efectiv, de functionare. 

Domnul  consilier Bobârnat Radu:Da. 
 

 Intră în sala de ședință doamna consilier Mardari Gianina. Sunt prezenti la ședință 
un număr de 19 consilieri. 

 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Daca nu mai sunt discutii ,  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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X  - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

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

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

 
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 si alte persoane fizice care obtin venituri din 
activitati economice) - inițiator primarul municipiului Huși. 

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

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

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

➢ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 
protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

- - 
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videoconferință) 

 

6.  Filip Cosmin Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

 
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. 

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

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

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

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

 Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Aici as vrea eu sa intervin!? 
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Da, va rog domnule primar! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Vad ca intr-un loc este scris 
“Adamasteanu”, in alt loc str.”Adamesteanu”, corect este strada Dr.Corneliu Adamesteanu, 
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probabil s-a apasat gresit pe tasta de la calculator, dar corect este strada Dr.Corneliu 
Adamesteanu. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu vreau domnule primar si domnilor colegi sa 
atrag atentia ca in acest caz, dar mai sunt inca vreo 4-5 proiecte de hotarare care nu au 
avizul Compartimentului financiar-contabil. Este vorba despre niste indicatori tehnico-
economici , este vorba de o suma de 2.378.823,06 lei cu TVA inclus care reprez.indicatorii 
tehnico-economici pentru acest obiectiv , si asa cum spune Codul Administrativ , trebuia sa 
existe si un raport  din partea compartimentului financiar-contabil. Eu va zic ca acest raport 
„este obligatoriu”, este prevazut in lege si trebuia sa fie, favorabil , nefavorabil, dar el trebuia 
sa fie. Nefiind, noi, grupul de consilieri PNL, nu putem sa aprobam acesti indicatori fara sa 
avem si punctul de vedere al acestui compartiment. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Fiind vorba de indicatori 
tehnico-economici, nu stiu de ce doamna director economic nu si-a spus punctul de vedere , 
probabil este in concediu si nu semneaza nimeni in locul ei. Cei care au semnat “viza de 
legalitate” nu au ridicat aceasta problema, iar din punctul meu de vedere, este spus 
impropriu finantare, oricum anul acesta nici unul din aceste proiecte nu intra la finantare. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Mai sunt la sfarsitul ordinei de zi niste proiecte de 
hotarare , avem proiectul de hotarare  nr.336, nr.337, nr.338 si nr.339. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Da, acum suntem cu discutia 
la proiectul de hotarare nr.302 din 09.08.2022, apoi avem  un numar de alte proiecte de hotarare, 
apoi avem proiectul de hotarare nr.336 din 19.08.2022 privind alocarea sumei de 38.524,36 lei cu 
TVA pentru “tabara  de refugiati” de pe str.Drum Recea nr.1.B, aici cred ca  este aviz?! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Este unul dintre proiectele de hotarare fara aviz. 
Nu , nici aici nu exista aviz de la compartimentul financiar –contabil. Nu este. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : O sa sun imediat pe 
doamna director economic , sa vedem de ce nu este aviz de la “economic”. Aici chiar ma 
intereseaza , si o sa va spun imediat si de ce! Apoi avem proiectul de hotarare nr.337 din 
19.08.2022 privind alocarea sumei de 12.740,88 lei cu TVA pentru lucr.reparatii sanitare la 
bloc ANL.L.1,Bd.1 Mai ….. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Nici la acest proiect de hotarare  nu exista avizul 
comp.financiar-contabil. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : ….proiect de hotarare nr.338 
din 19.08.2022 privind alocarea sumei de 105.272,76 lei cu TVA pentru montare sisteme de 
irigatii in Husi , apoi, proiect de hotarare nr.339 din 19.08.2022  privind actualizarea 
documentatiei pentru ob.de inv. Reabilitare retea apa potabila Fdt.Dobrina. Se actualizeaza 
documentatia? La sfarsit este ph.nr.340 din 22.08.2022 cu mandatul special pentru ADIV. 
Din punctul meu de vedere, proiectul de hotarare care ma intereseaza pe mine este acela  
cu “tabara de refugiati”, pentru ca atunci cand mi s-a spus sa fac tabara, am facut-o in  
“2 ore”, nu, intr-o zi si o noapte, cu week-end cu tot, si am sperat ca o sa obtinem finantare 
de la ISU, nu ni s-a dat nici un leu, si este normal ca in cazul nostru, constructorul Aquavas 
sa-si i-a banii, in rest, celelalte toate pot sa suporte amanare. Nu am stiut ca nu exista 
avizul, dar am sa i-au masurile de rigoare, de ce nu s-a dat aviz de la “economic”, in 
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momentul cand ajung la mine ajung cu “semnatura” asta,  cu “semnatura” asta , nu avizez 
eu “de legalitate”. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar eu nu zic de viza de legalitate, am zis ca nu 
exista avizul compartimentului  financiar-contabil. Dar mai sunt 2 proiecte de hotarare, cele 
privind vanzarea de apartamente. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : O sa ajungem la ele si atunci 
o sa discutam. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:Discutam , nici acolo nu este clar. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Din punctul meu de vedere, 
daca tot ati adus in discutie aceste aspect, haideti sa va spun, as fi de acord cu o crestere 
de 20.000 euro la fiecare apartament. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Foarte bine! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Asta este punctul meu de 
vedere. Nu ma bag peste evaluari, dar pot veni cu propunere de majorare a pretului. Am mai 
avut o problema cu cel de la piata, ca era putin, aici nu m-am uitat cine a facut evaluarea, as 
fi vrut sa-l chem pe” initiatorul de material”, dar este bunic, nu este la serviciu, prefer sa-l las 
sa fie bunic decat sa ne enervam aici . 

Domnul consilier Bobârnat Radu: O sa discutam cand ajungem la ele.  
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Din punctul meu de vedere, putem 
retrage cele 2-3 proiecte de hotarare care nu au avizul de la “economic”, o sa o intreb pe 
doamna director de ce nu a dat avizul, discutam de aceste materiale de vreo 2 saptamana 
de zile  , cred ca pe la mine au trecut de acum 2 sapatamani, doamna secretar este in 
concediu, doamna care ii tine locul nu stiu de ce nu s-a uitat daca au sau nu au avize, 
pentru ca in momentul in care le introduce pe ordinea de zi trebuie sa aiba toate avizele. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Retrageti sau amânăm acest 
proiect de hotarare? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule presedinte, ma lasati 
un pic?! Strada Adamesteanu  nici nu stiu daca ma intereseaza , dar  acolo va fi Stadionul, 
nici nu stiu daca o sa o facem acum, era pentru a aproba indicatorii sa o putem prinde in 
buget pentru la anul, dar marea problema este Programul  “Anghel  Saligny”, ca sa o spun 
pe aia dreapta, sa va spun cum a impartit  “Tataru”  si cu “Buzatu” banii, ca sa ma intelegi 
foarte bine. De Bîrlad si de Husi  
si-au batut joc.  

Domnul consilier Bobârnat Radu: V-au dat mai putin decat ati cerut , asa-i? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu,mi-au dat mai putin decat 
am stiut ca mi se repartizeaza. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:Jumatate, asa-i? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nici jumatate, o treime . 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Din cate stiu eu, dvs.v-a dat Buzatu, dvs.v-a dat 
Buzatu! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu , dar am zis, la Husi si la 
Birlad au dat la fel. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: „Ati zis si de Tataru, dar Tataru nu a dat, nu s-a 
amestecat la Husi”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Va spun altceva, pardon, ma 
puteti da in judecata,  dar cei 2 presedinti de partid care , probabil, au stabilit o lista comuna, 
dar consider ca este “o aberatie”  ceea ce au facut,  dar chiar nici nu ma intereseaza cum au 
impartit liberalii sumele, dar am spus din start, ne pun intr-o situatie destul de dificila, sa 
completam  noi cu diferenta. Proiectul care l-am depus prin CNI, care ne-a fost aprobat 
integral pe CNI, ne-a fost trecut pe “Anghel  Saligny”, integral, dar  “nu mor caii cand vor 
cainii”, cum am facut si  proiectul cu FDI ,  am sa-l duc si pe acela la capat, o sa vin peste 2-
3 sapt. cu actualizarea indicatorilor si acolo. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Cat v-a dat la Husi? 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “18”, ce este secret?! 
Domnul consilier Bobârnat Radu: „18.034”,parca? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “18.039”. A primit Falciu = 42. 
Domnul consilier Bobârnat Radu: A primit de la Buzatu? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Nu stiu, daca vreti, va citesc 
lista, o am aici!? Dar nu asta este problema, vom vedea cum ne descurcam, pe mine ma 
intereseaza cetatenii municipiului Husi , nu ma intereseaza nici PSD-ul, nici PNL-ul. Am 
spus de mai multe ori in sedinta, sa vedeti ce avantaj a avut Primaria Husi de la guvernarea 
PSD-PNL. Cand era USL-ul, Municipiul Husi avea o sosea de centura scoasa la licitatie, 
aprobata, cu indicatori, cu sume finantate, a venit USR-ul, a considerat ca nu este utila si a 
scos-o.Mai vreti sa continui cu exemple? A venit USR-PNL si am avut aprobat FDI-ul ala, 
stiti foarte bine, ni s-a oprit si de acolo finantarea , ca nu mai sunt valabile acele contracte.  
Am terminat si cu ala, mai avem putin si inchidem. Pe “Anghel  Saligny” ne-a aprobat CNI-ul 
proiectul , nu, ne-a aprobat CNI-ul proiectul, ne trezim ca a fost trecut  pe “Anghel  
Saligny”,ne-a dat o treime din bani. Nu o sa murim, domnule Bobârnat !” 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Prelungirea str.Dosoftei, de ce “ati facut-o” pe 
bugetul local ? Sunt  „23 de miliarde”, 2.378.823,06 lei cu TVA. Nu ati gasit o solutie sa o 
bagati pe alte proiecte? 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Si asa “trebuie sa tai”, la ora 
cand am depus pe CNI aceste strazi, proiectul cu strazi, strada Dosoftei nu avea nici o 
importanta. In momentul in care am introdus baza sportiva , au inceput sa devina si ele 
importante. Deocamdata , nu imi trebuie mie, probabil ca Stadionul va dura pana la anul, 
probabil ca se mai schimba vreun guvern pana atunci . 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu zic ca suma este  foarte mare , trebuie gasita o 
solutie de finantare din alta parte, nu din bugetul local. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca vreti, va mai dau un 
exemplu, strada Cpt.Carp,costa  “aprox.5 miliarde 300”, era intr-o aprobare de pe CNI, pe 
alunecari de teren, deocamdata nu am primit nici un raspuns. La str.Dosoftei sunt niste 
indicatori tehnico-economici, in vederea “depunerii” undeva, ca sa intelegeti, ca sa le facem 
din bugetul local, la ora actuala  nu avem bani. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, dar conform legii, trebuia avizul 
compartimentului financiar-contabil. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ca si dvs., ca si mine, nu ma 
refer la ceilalti specialisti, nu suntem economisti , de cati ani suntem in consiliul local, am 
vazut bugetele, cred ca nu v-a lasat memoria pe nici unul, sa vedeti ce ati aprobat in 
sedintele anterioare, ca sa stim ce ne mai putem permite sau nu . Ati vazut ca nu vin cu 
credite de angajament decat in situatii de “ extrema instanta”. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: De asta am si intrebat de ce prindeti pe bugetul 
local strada aceasta de „23 de miliarde”? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Probabil ca, trebuia sa-I dea o 
denumire! Deocamdata se aproba indicatorii tehnico-economici. Cand  o vom introduce, tot 
impreuna o vom introduce. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Din bugetul local, ati scris clar. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nici o problema! Am scris “din 
bugetul local” , dar poate apare o oportunitate, poate domnii nostril guvernanti se mai 
gandesc  sisa mai dea o solutie, exact cum a fost cu Cinematograful , stiti  ca l-am depus 
prin vreo 5-6 locuri pana am obtinut finantarea. O sa gasim solutii si aici. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Il retrageti sau il amânăm? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Ce? Cum vreti dvs., eu il am ca 
valoare de indicatori tehnico-economici. La ora actuala, ca sa fie clar pentru toata lumea, nu 
putem sa continuam nici o investitie noua, nu putem sa mai angajam Primaria in investitii 
noi. Avem investiti facute si pe niste multianualitati, o sa le reanalizez cand vine doamna 
Trofin , tot ce apare ca urmare a evolutiilor preturilor, sa vedem conform legislatiei care ne-a 
venit de reactualizare, sa vedem si preturile  reale, preturile actualizate cu indicele acela, 
constructorii nu mai vor sa lucreze , reziliaza contractele. In aceste conditii avem proiecte 
europene pe care trebuie sa le scoatem la capat. Discutam de investitii peste 1 an, 2 ani, 
sau oportunitati de a le depune in alta parte. Avand indicatorii tehnico-economici, am de ce 
sa ma leg ,  am unde sa ma duc intr-o documentatie. Mai greu sau mai birocratic, cum este 
in Romania, toate proiectele care au fost depuse , au fost aprobate, cu termene de 
implementare foarte scurte, acum avem la Teatru de vara, cum avem la Cresa din Corni, am 
semnat contractele la 6 luni de la proiectare. Am primit reprosuri de ce nu le-am facut 
inainte?Le facem , dar le depuneam la arhiva, pentru ca ma intreba cineva de ce am facut 
proiectul daca nu am contract de finantare? Cum doriti, vreti sa-l retrageti, il retrageti, faceti 
cum spune legea, nu am in planul de investitii de saptamana viitoare str.Adamesteanu sau 
altele, dar sunt lucruri cum sunt ”spatiile verzi”, cu instalatiile de irigatii, acolo, din punctul 
meu de vedere, sunt absolut  necesare, sa nu mai stam cu cisterna , cu 2 oameni, sa udam 
spatiile verzi, au fost facute in 2010-2012, probabil ca atunci nu ajunsesem si noi la sistemul  
de irigatii automat, poate nici nu stiam de astfel de lucruri, ca putem sa montam sistem de 
irigatii pe toate straduțele , dar invatam de-a lungul anilor. 
 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu zic  „sa-l retragem” ca sa nu incalcam legea. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: V-am spus de la inceput,  
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m-am uitat peste toate si v-am spus numai de unul singur, pentru ca acea societate plateste 
energia electrica la noile preturi. Vad ca vor sa-mi mai dati un mandat  ca sa ma duc sa 
maresc pretul la apa, nu am fost de acord nici randul trecut, nu am sa fiu de acord nici 
acuma. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Chiar asta vroiam sa va cerem, dar acela este 
ultimul proiect de pe ordinea de zi, discutam atunci. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Votul meu este inexistent, 
este un vot de 8%. Este negativ. 

 Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar trebuie sa existe. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Puteti sa verificati, le-am 
contestat inclusiv procesul verbal. Votul meu este negativ , cu argumentele pe care  le-am 
avut in consiliul local. Dar intr-o majoritate de 19 consilieri , daca cineva este impotriva), iar 
restul 18 sunt pentru), dvs.ramaneti doar cu inregistrarea procesului verval. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Noi suntem satisfacuti ca am ridicat 
problema.Daca dvs.treceti proiectul cu cele 11-12 voturi  care le aveti, nu ne intereseaza, 
dar noi am ridicat problema, asa cum veti face si dvs. cu apa. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Domnule consilier, nu va 
faceti probleme, ca am ridicat problema, mai depinde de votul nostru  si pentru “Masterplan 
2”, nu ? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Deci, proiectul de hotarare nr.302 din 09.08.2022 
il amânăm, da? 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Pe asta il puteti amana, dar 
lasati-l pe acela(proiectul de hotarare ) pentru ca sa-i platesc lui Branici ce a facut in luna 
mai, da? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Discutam atunci, nu stiu!? Ajungem acolo, haideti! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Stii ce se intampla acuma? 
Tabara aia pentru refugiati nu am facut-o eu, da? 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Stiu. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu a facut-o PSD-ul, nu a 
facut-o nici PNL-ul, a facut-o un grup…… 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnule primar, oricum trece, chiar si fara votul 
nostru a celor din PNL. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…….prefect, subprefect, ISU, 
cu solicitare de la toate institutiile, iar  ca sa vedeti cat de dragi imi sunt toate institutiile, va 
dau un singur exemplu, vrem sa facem bâlciul, noi am pus tabara aia la dispozitie , cu toate 
utilitatile, cu tot, si nu am perceput nici un leu.Asteptam doar sa ne deconteze curentul si 
apa. Am cerut de la MapN, de la PSD, unde este domnul Dâncu, nu este nici o problema,sa 
ne dea un teren ca sa putem organiza bâlciul ,vizavi..... 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu au vrut? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…ba da, au vrut, dar ne-au 
solicitat  “200 milioane lei” pentru 3 zile, si atunci am zis , mai bine curatam o bucata de 
teren care tot trebuia sa o curatam…. 
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Domnul consilier Bobârnat Radu: Pai, face afaceri cu Primaria ? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asta este, nici nu vreau sa 
spun cum si-au intabulat acel teren , pe terenul acela nu se intampla nimic, pasc oile. Pasc 
oile. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Stiu. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cum si l-au intabulat, cum a 
intrat in proprietatea lor acel teren , asta este alta problema. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Este terenul lor, asta este!? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asta este! Dar noi cand ii 
ajutam, nu este nici o problema! Ce trebuia sa fac?  Sa ma duc la Ministerul de Interne, 
domnule ministru va rog sa va luati tabara pentru ca eu trebuie sa-mi organizez zilele 
orasului, nu ? Sa fac o reclamatie de genul  asta, nu ? Dar am solicitat legal acel teren , imi 
aproba , dar contracost. Dva. Ati da  “180 milioane lei” pe un teren , pentru organizarea unui 
bâlci, iar in cele 3 zile sa incasati  in jur de “500 milioane”? Mai bine curat un alt teren, tot din 
zona aceea, poate gasim si sponsori ,cu care deja am vorbit, vedem niste utilaje proprii si 
rezolvam problema! Si ne va ramane in eventualitatea unei inchirieri, concesionari sau 
vanzari. Este exact terenul pe care vroiam sa facem Stadionul , dar acolo era cota de panta 
mai mare , acolo am vrut sa fac initial Stadionul dar panta era si mai mare. Daca tot ma 
acuzati degeaba, vedeti ca avem si Cresa acolo. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:S-a nivelat, nu ? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, se lucreaza. 
Domnul consilier Bobârnat Radu: Se lucreaza ! 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Dar avem si Cresa langa el, 
putin mai incolo, care este pe o suprafata mult mai mica, daca Stadionul este cat “masa 
asta”, Cresa este la scara cat “foaia asta”. In Husi nu cred ca exista vreo bucata de teren 
plata, toate terenurile sunt in panta. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar  pentru Cresa nu exista regulile acestea. 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Poftim? 

Domnul consilier Bobârnat Radu: „O faceti asa, mai intr-o parte!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: As vrea sa fac o constructie 
gen “Turnul din Pisa” , sa am si eu mai multi turisti in Husi, daca as castiga la loto sau la 
“pacanele”, vad ca tot orasul este plin de astfel de locatii, as face o cladire de genul asta,  ca 
atractie turistica in zona. Am vazut in Viena o astfel de cladire , acum vreo 10-12 ani in 
urma, am fost intr-un cartier unde sunt tot felul de cladiri…. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Tot felul de cladiri „ciudate”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar noi , deocamdata, este 
bine sa dam ceva la copii. S-a mai aprobat o grupa de copii la o gradinita. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar nu stiu daca satisface toate dorintele copiilor?! 
            Doamna consilier Patrascu Luiza: Satisface, este vorba despre copiii cu varsta  pana 
in  3 ani, s-a mers si cu suplimentari ,  ni s-a aprobat in CA a ISJ-ului. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am marit toate grupele cu 
“trei”…… 
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           Doamna consilier Patrascu Luiza:Am marit sansele copiilor care au varsta pana in 3 
ani. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:Varsta legala, solicitari erau in jur de 70-80 de 
copii, dar daca nu au toti varsta?! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu, noi, am respectat criteriul 
legal, nu cum scrie pe facebook ca eu inventez criterii si nu dau dreptul la copii sa se inscrie 
la gradinita, dar asta este altceva! Le-am acordat  toate solicitarile financiare sa poata sa 
functioneze. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Aici am de facut o remarca, as vrea sa aduceti 
toate referatele care se depun la Primaria Husi , cu „necesitatile” de la gradinite, scoli, nu 
toate ajung aici, si noi nu stim toate nevoile de la gradinite. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca tot discutam, facem 
punctul “Diverse”inainte, tot intr-o sedinta de consiliu local, am ajuns la concluzia ca acea 
investitie facuta la Scoala nr.2, centrala, este ineficienta din punctul de vedere al functionarii, 
nu am facut-o, nu vreau sa comentez cine a facut-o, in urma cu multi ani, si am alocat o 
suma de bani… 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: 5 miliarde. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:……domnul director sa faca 
acel grup sanitar ,care era absolut  necesar, si centrala termica, daca imi aduc eu bine 
aminte, o centrala termica pentru fiecare grup de cladire.  

Domnul consilier Bobârnat Radu:Si nu a facut-o. 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nici in ziua de astazi. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar stiti de ce? Pentru ca nu-i da ISU aprobare, 
domnule primar! El trebuie sa aiba aprobare ISU pentru toata cladirea , ca sa poata face 
acel corp de cladire ,am vazut adresa. Trebuie autorizatie de construire, da? 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Domnule consilier, ma lasati 
un pic!? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Ca sa obtii autorizatie de constructie, nu trebuie 
aviz ISU?! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ca sa obtin autorizatie de 
construire pentru acel corp de cladire …… 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu este separat, este in interiorul scolii. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:……nu trebuie sa reautorizez 
toata cladirea, il fac la o distanta  de 1,5 metri , nu faceam nici o reautorizare, dupa care 
faceam un culoar. Daca va aduceti aminte , cu multitudinea aceea de WC-uri, a fost si in 
presa, ca nu le da ISU aprobare , intr-o sedinta pe care am avut-o la Consiliul Judetean, de 
fata si cu cei de la ISU, nu avem ce sa va mai fecem in conditiile acestea,  faceti-le un  
culoar din policarbonat , sa poate trece copii si nu este nici o problema! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnule primar, asta ar fi insemnat sa vina din 
nou cu proiectul in consiliul local, pentru ca i se aprobase un proiect cu anumiti indicatori. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu nu il critic pe domnul 
Teclici…… 
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Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar problema este ca se pierd niste bani . 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Exact asta este fenomenul, 
se pierd niste bani. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:Se pierd niste bani din cauza birocratiei. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Avem licitatii, avem 
constructori, proiectanti, care vin la licitatie, care “taraganeaza” ani de zile , din 
incompetenta lor. Retineti foarte bine ce spun! Vin cu motivatia ca ISU nu da aviz. Va dau 
exemple, poate confirma si doamna aceea care o acuzau toti, si pe domnul Tataru, fratele 
domnului doctor, il acuzau toti ca nu le da avizul, dar problema nu era de la ISU, m-am dus  
cu vreo  3 proiectanti de la “Cinema”, la “Muzeu”, ca nu le da autorizatie, ca este de vina 
ISU ca nu vrea sa le dea avizul. M-am dus intr-o zi cu ei la ISU si-mi spun ca totul este OK, 
intru la doamna Dumitrache,parca asa o chema, nu mai stiu exact,  nu are importanta, iar 
doamna respectiva  imi spune  –Domnule primar, dvs. ce reabilitati, Cinematograful? In 
toate plansele, Cinematograful este tratat  “corp separat”, cum este realitatea , dar in toata 
documentatia scrisa si peste tot unde se face vorbire ,este tratat “corp comun”, iar in 
conditiile acestea, cum spuneam si mai devreme, trebuie sa avizez cu toate blocurile din jur. 
Am intrebat proiectantul cum este treaba ? Mi-a raspuns ca doamna are dreptate. Pai pana 
acum nu avea! Domnule primar, dvs. in Memoriul acesta tehnic , se discuta despre 
“blocurile ANL din Ploiesti”, apropo de “Adamasteanu”, se discuta despre “blocurile ANL din 
Ploiesti”, pe plansa aceasta imi scrie “erata” cu verde ca este coloana termica sau reteaua 
de alimentare, unde este, ca eu nu o vad.?! Asa am procedat cu toti proiectantii si am 
obtinut avizele. Dar ma “ierte Dumnezeu”, cred ca imi depasesc atributiile! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Referitor la  „avizul scolar”, acolo trebuia  refacut 
proiectul. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Acolo este exact “fenomentul” 
de la Primarie, poate sunt si colegii mei, sa confirme, am spus reziliati contractele! In 
momentul in care au incalcat si au solicitat prelungire, reziliati contractul! 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Reziliezi contractele, pierzi banii. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier, la ei este 
mai usor, la noi, chiar este o problema, ca vorbim de fonduri europene. Daca nu reziliezi 
acum, tot ajungi sa reziliezi peste 2,3 ani, cum am facut la Primarie. Tot acolo ajung. Daca 
tot  zicem ca discutam “Diverse”,  haideti sa va dau exemple cu ce traim zi de zi, ma uitam 
pe oferte depuse de ofertanti ,  chiar am chemat astazi pe toata lumea sa imi spuna cat mai 
dureaza aceste licitatii pe care le-am inceput? Tot ni se cer clarificari, se dau raspunsuri la 
clarificari, printre altele, de ce lucrul aceste nu este alb?La care eu rapund, de ce acest lucru 
nu este alb? Nu stiu daca m-ati inteles?! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta este raspunsul? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Raspunzi cu  aceiasi 
intrebare. Plus ca ,  nu va mai spun,  ce conditii se pun acum la licitatii, am fost si am 
participat la licitatii , ce conditii se pun in caietul de sarcini la o licitatie, bun, am inteles, imi 
cere clarificari la unul ca nu stiu ce nu am, am un ventilator care trebuie sa-mi vânture atâtia 
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metri cubi, sa functioneze la puterea cutare, etc,etc,da? Nu, dar trebuie sa-i aduc “cartea 
tehnica” la aparatul respectiv. Dar, fratilor, am declarat ca avand acest aparat, imi asum,  
nu-l aduc , nu mi-l platesti. Este exact “ancheta” care am facut-o la Parc.La Parc nu au gasit 
nimic, din toate verificarile care au fost acolo, din cate stiu eu, cam asa este si aici. Daca tu 
ceri carti tehnice inainte, vine si liciteaza un aparat de la mine, cu cartea tehnica vine si 
liciteaza,  dar pana vine sa-l monteze, s-ar putea sa nu-l mai produc  sau sa nu mai exist  ca 
firma. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, sunt si „anomalii”, si „aberatii” in lege. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, dar aici nu discutam de 
lege, sunt niste conditii care ni se impun prin caietul de sarcini . 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, pe care le impun proiectantii. Si daca ati adus 
vorba de asta, si am discutat despre licitatii, eu va spun ca cei din administratie “s-au pliat” 
repede pe situatia legislativa si in caietul de sarcini numai nu scriu cartea de vizita a celui 
care trebuie sa castige licitatia, in rest scriu tot ce trebuie, experienta 5 ani, sa aiba utilaje de 
nu stiu care tip, s.a.m.d., sa aiba 10 muncitori, ca „sa se plieze”  pe cel care trebuie sa 
castige licitatia. Dar asta este o alta discutie! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu, nu, asta este din 2000, dar 
va pot aduce sa vedeti o oferta  depusa in 1999, nu am putut sa ajung pentru ca nu aveam 
experienta 5 ani, aveam vreo 4 ani si ceva, nu aveam “cash-flow” pe care ni l-au cerut. Pot 
sa va spun ca acum s-au mai diminuat din conditii, dandu-ti dreptul sa te asociezi sau sa fii 
sustinut. Conditiile pe care le puneti dvs. astazi sunt cel mai usor de contracarat. Sergiu, tu 
ai o firma puternica, eu sunt mai mic, imi dai si mie “cash-flow”, imi asiguri cu utilajele tale, 
imi dai personalul, acum este mult mai usor, mai rau era atunci cand nu puteam sa ma 
asociez, chiar daca te declara subantreprenor, tot nu era suficient. Acum iti cere sa te 
prezinti cu fisa tehnica. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Pentru ca se fac tot felul de „smecherii ”, de asta. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar nu se fac nici un fel de 
“smecherii “, este ce iti da proiectantul ca fisa tehnica. Daca mi-a dat denumirea de “aer 
conditionat”, “aer conditionat” conform fisei tehnice. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Vorbiti de proiectant. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sa va zic la “Terminal”, oferta 
de 1400 de pagini, se cer iar clarificari, s.a.m.d. Dar haideti sa trecem mai departe, venim 
toti de la serviciu, “sarim”punctul nr.7 ca nu avem avizul de la economic. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Am propus amânarea proiectului. 
Domnul consilier Țocu Cătălin : Nu il retrageti, propuneti amânarea. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Poate sa fie si amânare, si 
retragere, imi este indiferent, si asa nu fac nimic anul asta. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, amânarea proiectului. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot amânarea 
proiectului  de hotărâre .                    
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, amânarea proiectului de hotarare pana la 
obtinerea avizului compartimentului financiar-contabil.     
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Au fost atat de multe discutii 
pana acum, si celelalte proiecte de hotarare care nu au avizul de la “economic” , sa fie 
retrase sau amânate. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot amânarea 
proiectului  de hotărâre nr.302 din 09.08.2022  pana la obtinerea avizului compartimentului 
financiar-contabil. 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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală :  
Amânarea proiectului  de hotărâre nr.302 din 09.08.2022  a fost aprobată  cu  19 voturi 
pentru). 



27 | P a g e  

 

 
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. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta avizele comisiilor  
de specialitate  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.     
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel :  Daca sunt discutii 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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X  - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

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

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

 
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. 

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

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

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

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

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel :  Daca sunt discutii la acest 
proiect de hotarare ?  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu vreau sa intervin aici , cum 
am spus si mai devreme…. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Si aici lipseste avizul compartimentului financiar-
contabil. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Poftim? 

              Domnul consilier Bobârnat Radu:Si la acest proiect de hotarare  lipseste avizul 
compartimentului financiar-contabil. Nici la asta, nici la urmatorul proiect de hotarare. O dat 
la unul sau la doua, dar la asta nu a dat. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:  Daca imi permiteti, sunt niste probleme 
legate de acest proiect de hotarare. 

 Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In legatura cu valoarea? 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:  Vorbiti la telefon si apoi discutam! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: O sun pe doamna Trofin, 
este in concediu, dar poate raspunde la telefon . Nu raspunde. 
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             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:  La acest proiect de hotarare , 
surprinzator, nu fac contestatii sau observatii la Raportul de evaluare pentru ca fata de 
celelalte rapoarte de evaluare , acesta a fost intocmit un pic mai corect, mai apropiat si de 
realitate, in schimb,  este vorba de un document emis de Executiv, fisa mijlocului fix, in care 
sunt  trecute niste “anomalii”, niste “date ireale”, respectiv  faptul ca acest apartament ar fi 
intrat in functiune pe data de 01.04.1954, iar din cate stiu eu, in anul 1954 nu exista nici un 
apartament  in Husi.Mai mult decat atat, apartamentul  respectiv a fost amortizat integral, 
data amortizarii complete, in luna  01.2020, iar ce este considerata  valoare de inventar , in 
momentul de fata, respectiv 19.561 , este o valoare reziduala care a rezultat in urma 
reevaluarilor care s-au facut in  “1900 vara”. Mai mult decat atat, in urmatoarea fisa, daca o 
sa va uitati, care este o parte din inventar, o pagina din inventar a bunurilor imobile din 
domeniul privat  al localitatii , sunt foarte multe apartamente care au valori “derizorii” de 
9000 lei, de 4000 lei, asta de 19.000, si chiar mai multe de 19.000 lei. Cred ca sunt toate 
intr-o situatie similara, respectiv  fisa mijlocului fix este intocmita gresit, amortizate integral 
inainte de termen, de aceea eu propun, dincolo de faptul ca nu exista nici avizul 
compartimentului  economic , propun ca Executivul sa emita o decizie de corectare a tuturor 
acestor pozitii din inventarul domeniului privat al localitatii si sa fie aduse la valorile reale. Nu 
putem sa scoatem la vanzare si sa instrainam bunuri devalorizare. Nu numai ca nu este 
valoarea reala ….. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca imi dati voie, cu anul 
1954  v-am dat dreptate, dar valoarea de inventar de la noi , nu ma mai intereseaza, eu nu 
am voie sa vand decat peste valoarea de inventar. 

  Domnul consilier Bobârnat  Radu: Nu aveti voie sa vindeti sub valoare. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, nu am voie sa vand sub 
valoarea de inventar. Revin imediat si la punctul nr.7. V-am spus din start ca mi se par 
sumele mici,  dar uitandu-ma pe “primul” apartament care este la vanzare, pe strada Eroilor, 
din care imi aduc eu aminte, am dat repartitie la acel bloc , unei doamne care , poate sa 
mearga si  sa vada toata lumea,  apartamentul acela seamana  cu apartamentul de la 
ANL.Probabil s-a tinut cont si de investitiile care s-au facut acolo, dar nu asta este problema, 
putem creste pretul. Dar ca sa revin inapoi, domnule Bobârnat , doamna director economic 
imi sustine(telefonic) urmatoarele aspecte: „Nu a dat niciodata viza pentru indicatori tehnico-
economici, doamna da viza doar atunci cand indicatorii tehnico-economici trebuie prinsi in 
buget.” Aici ii dau dreptate doamnei Trofin, revenim la pct.7 , dar pe restul le discutam. 
Doamna director economic , tot astazi, imi spune la telefon ca, nu a dat niciodata aviz pentru 
vanzarea de apartamente. Putem reveni  apoi la punctul nr.7! 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: Nu, nu putem reveni la pct.nr.7, s-a votat. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: L-am amânat. 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Da, asta este motivul  pentru care l-am recomandat 
sa-l  amânați pentru ca , intr-adevar, problema avizului ..... 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier Țocu, eu 
am vorbit acum la telefon cu doamna director ….. 
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           Domnul consilier Țocu Cătălin:…..am vrut sa spun ca doamna director economic are 
dreptate. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….mi-a spus ca niciodata nu a 
dat aviz pentru indicatori tehnico-economici, pentru vanzare de apartamente. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: De asta v-am sugerat sa-l amânați, nu sa-l retrageti. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu, il amânăm si intram la 
urma. Noi suntem aici cu totii, ne gandim functionam sau nu functionam…… 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Atata timp cat nu afecteaza in prezent bugetul, nu 
trebuie aviz de la “economic”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…..stim cu totii cam  care este 
pretul apartamentelor in oras. 
           Domnul consilier Bobârnat  Radu: Prin compartimentul financiar-contabil acesti 
indicatori trebuie verificati. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Exact. 

Domnul consilier Bobârnat  Radu: Trebuie verificate tarife, preturi, tot ce tine de bani. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna director verifica 
indicatorii tehnico-economici ? 

Domnul ing.Dorneanu Emilian – Birou Tehnic: Nu. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Daca in procedura de analiza a materialelor de 
sedinta , sunt comisiile juridica , economica, existau sesizari cu privire la necesitatea ca 
reprez.compartimentului financiar-contabil sa-si dea avizul, dar  nu au fost sesizari de genul 
acesta. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu zic sa depasim aceste 
momente , probabil ca “secretara mea” stie ce semneaza, care de bine ,  de rau,doamna 
director economic are peste 30 de ani de  primarie, 38, 39 de ani,  nu ne-a pus niciodata in 
dificultate , nu cred ca acum minte . Haideti sa mergem mai departe cu ordinea de zi si la 
sfarsit o sa revenim la punctul nr.7! 
           Domnul consilier Bobârnat  Radu: Nu putem reveni la punctul nr.7, pentru ca s-a 
amânat. 
           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Punctul nr.7 mai poate fi discutat luna viitoare. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Luna viitoare pentru punctul 
7, dar pentru restul proiectelor continuam sa le discutam, da? 
            Domnul consilier Bobârnat  Radu:   Da, nu contest,  daca noi vom avea alta parere, 
vom vota in consecinta, nu asta este problema! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier Radu, am 
spus ceva un pic mai devreme, la “Diverse”, cand vorbeam de apa, pretul la apa, cand din 
19 consilieri ,poate, 1 are alta parere. Nici nu va mai ascult, eu scriu deja procesul verbal , 
intre timp ceilalti voteaza, pentru ca acolo sedintele merg mai repede, daca voteaza toti 
primarii, eu sunt singurul care voteaza impotriva. 
           Domnul consilier Bobârnat  Radu:   Din respect pentru dvs, daca va respecta, ar 
trebui sa va asculte, chiar daca votul nu conteaza. 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Eu le multumesc tuturor si imi 
fac datoria. Bun, haideti sa continuam! La apartamentul acesta, domnule Bobârnat  , eu 
propun o crestere de pret, dar totusi, dublarea mi se pare enorm tinand cont ca este un 
apartament de la parter in care au stat niste tigani. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Nu fiti rasist, domnule primar! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Probabil ca domnul evaluator 
a tinut cont de investitii, eu propun un  “32.000” , mi se pare absolut un pret normal. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : “32.000” , pret cu TVA sau 
fara TVA? Valoarea este fara TVA. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: 32000 de ce? De euro? Domnule primar, 
este totusi o problema care trebuie  rezolvata, evidenta  inventarului domeniului privat al 
localitatii. Nu se poate sa ramana  in domeniul privat  apartamente  cu o valoare de  
“4000 lei” . Noi, Consiliul Local, din cate stiu, administram domeniul public si privat al 
localitatii, ori in momentul in care descoperim asemenea “aberatii” , nu cred ca putem sa 
trecem cu indiferenta si sa nu punem la punct rezolvarea acestor probleme. 
            Domnul consilier Bobârnat  Radu:   Valoarea sa nu mai fi fost actualizata si a ramas 
cu valoarea veche. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: A fost amortizat integral inainte de termen , 
ceea ce este nu este valoarea reala. 
            Domnul consilier Bobârnat  Radu:   Nu avem voie sa vindem sub valoarea de 
inventar, peste valoare, da, iar restul sunt niste erori materiale care pot fi indreptate. Eu “ma 
abțin”  pentru ca nu exista viza compartimentului financiar-contabil. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Pot fi si erori. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In urmatoarea anexa din material este o 
pagina din inventar.  

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Exista valorile acestea? 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Uitati-va si dvs, apartament pe Calea 
Basarabiei = 13286 ;  alt apartament pe Calea Basarabiei = 9000, si sunt vreo 3 sau 4. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In momentul in care ….. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Apartament cu 2 camere pe strada 
M.Kogalniceanu = 4500, deci, trebuie facute niste explicatii! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Reactualizarile acestea de 
valori se mai fac si dupa niste expertize, atata  timp cat apartamentele  nu a fost in interesul 
nostru  sa le vindem, atata timp cat ele au ramas in proprietatea noastra, nu platea nimeni 
impozit la ele, noi ca proprietari  nu le-am instrainat, iar cand am vrut sa le instrainam  , 
 le-am facut o reactualizare, o reevaluare . 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Domnule primar, haideti sa ne uitam la 
cazul concret care a condus la aceasta anomalie. Este vorba de inregistrarea eronata a 
datei punerii in functiune, si ca o consecinta a acestui fapt,  data de “01.04.1954”, a condus 
la amortizarea anticipata a acestui bun, a fost amortizat integral, iar  valoarea aceasta care 
apare  aici de 19.500 lei  este o “valoare reziduala” rezultata in urma evaluarilor  care a 
aparut in baza indicelor. In astfel  de situatii se afla foarte multe apartamente. 
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              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu “amortizarea”  sau 
“neamortizarea”  sta la baza pretului unui apartament. La evaluarea pe care am realizat-o nu 
am tinut cont de amortizare. 

  Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Cred ca s-a tinut cont. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doi, cei din Primarie au 
preluat aceste fise tehnice de la cei care construiau aceste apartamente. Aceste 
apartamente  sunt preluate cu tot cu fise tehnice  de la fosta  “gospodarie locativa”. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aceste apartamente fac parte din averea 
Primariei , domnule primar? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Fac parte din averea 
Primariei. In momentul in care vreau sa le instrainez, ca orice bun pe care vreau sa-l 
instrainez , am facut o expertiza si am stabilit o valoare , o evaluare financiara. Da, am 
propus  un pret de vanzare  de “32 mii euro”. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot   propunerea 
formulata de domnul primar ,  pretul de vanzare de  32 mii euro , echivalent a 157.878 lei  , 
conform cursului euro din data de 27.07.2022. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Cursul euro este cel din Raportul de evaluare? Ati 
verificat dvs.? 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel: Da, este cursul euro din data 
de 27.07.2022, din Raportul de evaluare. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot propunerea 
formulata de domnul primar ,  pretul de vanzare de  32 mii euro , echivalent a 157.878 lei  , 
conform cursului euro din data de 27.07.2022.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 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X  - - 
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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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Propunerea  formulata  de domnul primar al municipiului Husi   a fost aprobată  cu  13 voturi 
pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  Aghiorghiesei  Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu 
Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotarare modificat  ( pretul de  32 mii euro , echivalent a 157.878 lei  , conform cursului euro 
din data de 27.07.2022).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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X  - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

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

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta   X 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  modificată    a fost aprobată  cu  13 voturi pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  
Aghiorghiesei  Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, 
Rotariu Nicoleta. 

Domnul consilier Bobârnat  Radu: Cum au votat consilierii din on-line? 
          Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Pentru). Este Adriana Dumascu aici si verifica modul cum voteaza cei 3 consilieri din on-
line. La acest proiect de hotarare au votat pentru). Au fost 13 voturi pentru), 6 abținere). In 
momentul cand sunt probleme,  daca voteaza impotriva)  sau abtinere) , Adriana anunta. 

Domnul consilier Bobârnat  Radu: Am inteles. 
 

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. 

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

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

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

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

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Daca sunt discutii la acest 
proiect de hotarare? 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: As face si aici o remarca, dar in acest caz 
ma refer la Raportul de evaluare, in comparatie cu celalalt proiect de hotarare , in care 
Raportul de evaluare era  facut cu cateva zile inainte, se mentin aceleasi comparabile de 
pret, si, desi, suprafata construita este mai mare , apartamentul se afla tot in zona A, si mai 
are si 2 balcoane, pretul este mai mic. De data asta chiar “m-a dat peste cap” domnul 
evaluator. Probabil ca domnul primar va propune o alta suma. 
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am propus un pret de 
vanzare, vreau sa vad si propunerea dvs. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Propunerea pe care am facut-o eu, si mi-o 
mentin si aici, in momentul in care se scot la vanzare, sa se faca actualizarea valorii de 
inventar a bunurilor care ies din patrimoniu. 
             Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Acest apartament este in zona centrala, 
strada.Sf.Gheorghe, celalalt era in Zona. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Era in Centru, str.Eroilor este in Zona? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:La primul am dat o valoare, 
era al nostru, era la parter, bun , am propus un pret de vanzare, aici este un apartament la 
etajul 4, str.Sf.Gheorghe. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Este la etajul 2. Celalalt era la parter.  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Aceiasi” crestere sa fie si la 
acesta, si gata! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : 20% sa fie cresterea pretului 
de vanzare ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Da, o crestere de 20%. 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: Din punctul nostru de vedere, are aceeasi 
problema, lipsa avizului compartimentului financiar-contabil. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot propunerea 
formulata de domnul primar ,  majorarea cu 20% a  pretului de vanzare al apartamentului.  
         Domnul consilier Bobârnat  Radu: Cat ar fi  pretul total ? 
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : In jur de 29500 euro. 
         Domnul consilier Bobârnat  Radu: 29500 euro?Acest apartament este mai bun decat 
cel vandut cu 32.000 euro. 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, asa este. Este si mai nou, si la  etajul 2. 
         Domnul consilier Focia Alexandru : Propuneti dvs. o alta suma! 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu:  In lipsa avizului compartimentului financiar-
contabil, nu putem propune nici o suma. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot propunerea 
formulata de domnul primar ,  majorarea cu 20% a  pretului de vanzare al apartamentului , 
29.500 euro( pretul de vanzare 145.428 lei).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 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

4.  Cocuz Adrian - - X 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Propunerea  formulata  de domnul primar al municipiului Husi   a fost aprobată  cu  13 voturi 
pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  Aghiorghiesei  Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu 
Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotarare modificat -  29.500 euro( pretul de vanzare 145.428 lei).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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 
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(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 
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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  modificată    a fost aprobată  cu  13 voturi pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  
Aghiorghiesei  Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, 
Rotariu Nicoleta. 

 
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: 

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

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

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

➢ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 
protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare? Nu sunt , trecem la vot. 
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             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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

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

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt 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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 
- - 
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17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

 
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. 

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

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

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

➢ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 
protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

➢ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător 
– avizează 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 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

- - 
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7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X  - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

 
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. 

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

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt 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 - - 
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3.  Ciupilan Valeriu Ioan  

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 

 

15. Proiect de hotărâre nr.334 din19.08.2022 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 Stadionului nr.6 si 
Sala de sport situate in str.A.I.Cuza, nr.12, proprietatea municipiului Husi  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta avizele 
comisiilor  de specialitate  pentru acest proiect de hotarare: 
➢ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 



43 | P a g e  

 

➢ 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, 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 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 
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           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 
 

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. 

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

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

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

➢ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 
protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare?  
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnul director de la Poliția Locală Huși se afla aici 
in sala de sedinta, poate vrea sa ne spuna cateva cuvinte? 
          Domnul ing.Nastase Viorel – director executiv la Poliția Locală Huși :  Trebuia 
actualizat Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Huși, 
conform Noului Cod Administrativ, cat si ca urmare a infiintarii Compartimentului  de 
Monitorizare-Video. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: In rest, nu au intervenit alte modificari, este cel 
vechi!? 
           Domnul ing.Nastase Viorel – director executiv la Poliția Locală Huși :   Da, nu au 
intervenit alte modificari legislative. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Va multumesc! 
           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 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

4.  Cocuz Adrian 
 

X 
- - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  a fost aprobată  cu  19 voturi pentru). 
 

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. 

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

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare?  
         Domnul  consilier Bobârnat  Radu:Da, chiar daca nu este domnul primar aici, a inceput 
discutia la acest proiect, in prima parte a sedintei, cu refugiatii, tine sa fie trecut prin Consiliul 
Local, nu vrea amânare, eu nu discut despre oportunitate, sunt  convins, trebuie, daca as 
putea as da eu bani sa faca acolo si mi i-as recupera dupa, dar nu se poate face asa ceva. 
Dar vorbim despre legalitate. 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Va mai spun inca o data , va 
repet, din punctul de vedere al doamnei director economic, doamna secretar si doamna 
director economic sunt 2 persoane care au niste atributii , da? Eu accept proiectul iar 
dumealor ii da drumul pentru viza de legalitate. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Eu atat vreu sa spun, acolo unde exista aviz din 
partea Comisiei financiare, trebuie sa existe si din partea biroului.Asta este corelatia, asta 
este corelatia dintre  proiecte. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este vorba de bani care intra sau ies din 
buget, si afecteaza bugetul. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Intr-adevar lucreaza numai 
cu cifre, intre timp m-am documentat, mi-am intrebat directorul economic, mi-am intrebat 
secretara, si mi-au spus ca proiectul “trece asa”. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Dar la noi, la Comisia de buget-finante, au venit 
aceste proiecte. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Din punctul meu de vedere, 
tine-ti minte ce va spun, la Comisia dvs. au venit  aceste proiecte cu indicatori tehnico-
economici, pe care dvs. trebuie sa-i aprobati, sa stiti ca aprobati o suma pentru o investitie, 
din punctul meu de vedere. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Dar aici nu este vorba de aprobarea indicatorilor 
tehnico -economici. Este vorba de alocarea sumei de 38.524,36 lei cu TVA necesara  pentru 
realizarea de instalatii sanitare la  tabara de refugiati. Nici aici nu trebuie ? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Si alocarea acestei sume ,  
si alocarea acestei sume….. 

 Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Alocarea sumei din bugetul local ? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…..din bugetul local, doar nu 
din alta parte?! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si cum sa nu existe viza de legalitate a 
compartimentului financiar-contabil ?! 
 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar cred ca suma asta este 
aprobata, cred ca a fost cu alte sume, ideea este ca, am intrebat, cei care gresesc sa 
raspunda! M-am saturat sa raspund pentru toti! “Amandoua”  mi-au sustinut ca este corect 
asa. A mai fost o situatie cand s-a marit un pret, nu era vina mea, mi l-am asumat, mi le 
asum pe toate, si le duc la capat.  Daca “secretara mea”  si “directoarea economica” , au dat 
drumul la materiale, asa,fara avizul de la economic, numai cu avizul de legalitate, sa 
raspunda pentru asta! 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Exista o prevedere legala, acum respect punctul de 
vedere  al colegului meu, Radu Bobârnat, insa , este o chestiune de interpretare. Din fericire 
pentru doamna director economic , are dreptate, conform art.136 alin.(4) din Codul 
Administrativ , la care trebuie sa ne raportam, spune ca:   „Nominalizarea compartimentelor 
de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale 
consiliului local, precum şi celelalte documente,…. se face de către primar împreună cu 
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secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.” Noi discutam in comisii, au 
ajuns documentele acestea, nimeni din Comisia juridica , din Comisia economica, nu a 
ridicat problema necesitatii.Atunci, mergem pe premisa  ca secretarul general al unităţii  
administrativ-teritoriale care a inaintat proiectele de hotarare, impreuna cu primarul, au 
dreptate. Acum sa facem o discutie din asta, mi se pare….!? 
         Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Ati vazut avizele? 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Da, este “o mentiune” , dar care astazi a aparut, 
“astazi a aparut”,atentie ! 

Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Da. 
Domnul consilier Țocu Cătălin: Acum in sedinta ati mentionat ca …. 
Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Care-i problema? 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Cum , care-i problema? Comisia s-a intrunit in urma 
cu 5 zile. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am rugat comisiile, macar cu 
1 zi inainte de sedinta de consiliu , 1-2 zile inainte, sa se intruneasca,  din cate stiu eu , 
Comisia de buget-finante s-a intrunit acum 2 zile, asa-i domnule Iacob? 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar inainte de sedinta cineva 
vine si ridica o problema stiind ca ,probabil … 
          Domnul consilier Focia Alexandru : Nu s-a discutat in sedinta de comisie nimic de 
genul asta. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Asta spun, nu s-a ridicat nici o problema de felul asta. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Un material de sedinta se 
discuta in comisie, in timp real, sa fim si noi de fata, sa putem sa argumentam, sa putem sa 
completam, asta este una, alta este sa venim in plen si sa ridicam o problema, cand eu  am 
oamenii in concediu! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu scrie pe “semnatura mea” 
si viza de control preventiv, si legislativ. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Si la acest proiect de hotarare, si la urmatoarele, 
se aloca niste bani, din ce capitol bugetar se aloca banii astia ? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Probabil ca scrie. 
Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Nu scrie, scrie doar “din bugetul local”. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu zic ca este o suma care 
se propune si va fi aprobata printr-o rectificare bugetara. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Se muta banii dintr-o parte in alta. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ii mutam , ca sa pot sa-i 
cheltuiesc, care-i problema? 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:A fost intocmit un buget. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Va dau un exemplu, 
Proiectul cu reabilitarea retelei de apa –canal, trebuia sa se termine de 3 ani, tot am mutat 
banii de la un an la altul. 
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             Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Ca sa puteti cheltui banii acestia, astazi trebuia 
sa fi venit si cu rectificare bugetara. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Nu, eu nu am de gand sa 
cheltui banii astia astazi. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Atunci , trebuie sa asteptati peste o luna cand 
se va face rectificare bugetara. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pot sa astept si 10 zile, 12 
zile, si 15 zile. 

 Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Ma rog! Trebuie sa faceti rectificare bugetara. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Domnule consilier, discutam 
niste chestii,parca suntem “copii de gradinita”, ne invatam unul pe altul! Nu a platit nimeni 
pentru Primaria Husi, mai putin cele “66 miliarde” de care m-a acuzat presedintele dvs. ca 
le-am delapidat. Acum 3 ani , ca a fost declaratie politica. Poate ati uitat, in urma unei fraze 
de la Curtea de Conturi”. 

Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  A! 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: A! V-ati adus aminte!? 

Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  De la Curtea de Conturi!? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Pana acum nu m-a acuzat 
nimeni de nici un leu, daca vreti va mai dau un exemplu, nu am citit legea, dar mi-a fost 
transmisa ieri de cineva, sa ma uit atent, dar nu am avut timp,  si acele puncte pentru care 
ne-am judecat cu cei de la Curtea de Conturi , au fost….. 

Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Inlaturate? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…a fost data o lege in acest 
sens, ca am aplicat corect legea. Ce au facut cu  acele “amendamente”, au  intarziat niste 
licitatii la proiecte europene. Nu este nici o problema, vom merge cu legea si vom clarifica si 
asta. Deocamdata, nu a spus nimeni “aprobarea cheltuirii”, nu spus nimeni vizarea sumei 
pentru plata. Alocarea  se face printr-o rectificare bugetara, tot in aceasta sala ne vom intalni 
cu drag si sper ca tot in aceasta “atmosfera vesela”, m-a saturat de atmosfera 
“incrâncenată”, o discutam, o aprobam, nu o aprobam, mai este aici cineva care vrea sa-i 
duc in Divizia B, sau C. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Eu sunt ferm convins ca stiti mecanismul acesta, 
dar nu de asta am zis, am zis ca sa va atrag atentia ca, avizul compartimentului financiar –
contabil era necesar pentru a ne spune ca am luat banii de aici si i-am alocat dincolo. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu nu plec de la premisa ca 
trebuie sa va contrazic , indiferent de ce spuneti dvs. , au fost si situatii cand nu v-am dat 
dreptate, valabil pentru ambele parti, deocamdata, de data aceasta, daca dvs.ridicati 
problema asta ieri sau alaltaieri, cand s-a intrunit Comisia , 

Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Eu sunt de vina? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu, nu, in cazul asta, as fi 
putut si eu sa am un raspuns scris de la cele doua doamne. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Eu sunt de vina ca nu v-am zis inainte ce trebuie 
sa faceti . 
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              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Nu o sa ma invatati 
niciodata, am facut cele 8 clase ca sa stiu sa citesc, da? Cele 4 clase, acum nu vreau sa 
jignesc pe nimeni”. 
             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  
Nu și-a exprimat votul, nu  era conectat la 

platforma online de videoconferință 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea   a fost aprobată  cu  12 voturi pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  Aghiorghiesei  
Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
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Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu și-a exprimat votul,  nu  era conectat la platforma online 
de videoconferință. 

 
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. 

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

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare?  
        Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Aici avem bani de unde sa-i  punem ? Se pot folosi 
si din rezerva la dispozitia primarului . 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Se pot folosit de acolo de unde 
s-au cheltuit , sau se pot folosi din niste rectificari bugetare care se vor face la nivelul 
municipiului Husi. Atunci cand se vor duce presedintii de organizatii de partid si vor 
reprezenta interesele judetului in totalitate, nu partial. In conditiile actuale, eu v-am spus, “nu 
le angajam”. 
         Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Doar se aproba, dar daca numai se aproba, 
trebuie sa stim de unde ii luam. 
          Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Poate cineva isi asuma raspunderea ca va 
gasi resursele financiare. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am mai avut aprobati bani 
pentru investitii si “i-am introdus”  peste 2 ani. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Dar aici nu sunt investitii , aici este vorba de sume 
de bani care se cheltuie din buget. 
          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  
Nu și-a exprimat votul, nu  era conectat la 

platforma online de videoconferință 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X 
(folosind mijloace electronice 

- - 
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utilizând o platformă online de 
videoconferință) 

 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea   a fost aprobată  cu  12 voturi pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  Aghiorghiesei  
Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu și-a exprimat votul, nu era conectat  la platforma online 
de videoconferință. 
 

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. 

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

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii ?  
         Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Da, este aceeasi problema, 105.272,76 lei cu TVA 
inclus, pentru  montare  sisteme de irigatii in municipiul Husi. Acum ati spus ca este 
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necesar, nu stiu daca este necesar,  este oportuna aceasta chestiune, dar cum” se face 
iarna car si vara sanie” ….. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu, acum v-ati dus intr-o 
parte, de a ironiza, dar va spun o chestie , in momentul in care spatiile verzi sunt in 
vegetatie, nu ma apuc acum sa le stric, dar in momentul cand ele sunt in momentul acela de 
“pauza de iarna, pot sa intervin in mod normal, le pot repara, reînsămânța, in momentul in 
care ma duc sa fac un sant , sa-l acopar la 350 , sa-i mai saman si gazon, stiti cand se 
prinde? In anul urmator. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Tarziu, da. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In anul urmator , cand in 
resamăn. Deocamdata este o alocare de suma de bani, sa vedem daca bugetul poate 
suporta. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Aici este o mica problema, este o alocare de bani 
sau este un transfer de bani catre”Parcuri verzi”? Nu facem noi investitia, fac ei, nu ? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: O alocam lor. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Trebuie sa transferam o suma de bani catre 
”Parcuri verzi”, nu ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Deocamdata nu fac investitii 
apa-canal, atata timp cat am societate de apa-canal, nu fac investitii in spatii verzi , atata 
timp cat am societate de spatii verzi, dupa cum ati vazut tot ce este externalizat din primarie 
ii lasam si le administreze singuri. In momentul in care bugetele pe care le-am alocat sunt 
insuficiente sau au nevoie de niste sume suplimentare, venim cu un proiect de hotarare de 
genul acesta. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Bun, dar aici scrie alocare suma pentru montare 
sisteme de irigatii. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Poate “transfer sume” in vedere montarii de 
sisteme de irigatii. Intram in detalii, intram in detalii! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu stiu daca facem gramatica, 
alocare, transferare. Eu nu stau sa-i calculez adversarului meu orice cuvant care …. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Nu, banii trebuiau alocati pentru „spatii verzi “ in 
vederea efectuarii acestor lucrari pentru montarea de sisteme de irigatii in municipiul Husi. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Deocamdata ii alocam, in 
momentul in care vor fi in buget atunci se vor da catre societatea respectiva, atunci cand va 
veni cu devizul real si vom vederea care va fi suma totala. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Nu este chiar asa!. 
           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) 



53 | P a g e  

 

1.  Aghiorghiesei Costel  - - X 

2.  Bobârnat Radu - - X 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
Nu și-a exprimat votul, nu  era conectat la 

platforma online de videoconferință 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea   a fost aprobată  cu  13  voturi pentru), 5 abținere) – consilierii  locali  Aghiorghiesei  
Costel, Bobârnat  Radu, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. Domnul consilier 
Ciupilan Valeriu Ioan nu și-a exprimat votul, nu era conectat la platforma online de videoconferință. 
 

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. 

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

➢ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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➢ Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului 
public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.     

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

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii ? 

              Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Este vorba despre actualizare  documentatie  
tehnico-economica “fara aviz”. Aviz din partea Comisiei de buget-finante este, dar nu este 
aviz din partea compartimentului financiar-contabil. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este la fel ca la toate 
celelalte proiecte de hotarare. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Am inteles. 
             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  
Nu și-a exprimat votul, nu  era conectat la platforma 

online de videoconferință 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

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 - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta   X 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea   a fost aprobată  cu  12 voturi pentru), 6 abținere) – consilierii  locali  Aghiorghiesei  
Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu și-a exprimat votul, nu era conectat  la platforma online 
de videoconferință. 
 
        21.IProiect de hotarare nr.  340 din 22.08.20229 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 25.08.2022) privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T 
Municipiul Huși in Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de 
Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile  
Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI)- initiator primarul 
municipiului Husi .  

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta avizul  comisiei  
de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:     

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

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel: Discutii ?Va rog, domnule 
consilier! 
           Domnul consilier Bobârnat  Radu: Prin acest proiect de hotarare se propune  
acordarea unui mandat special domnului ing.Ioan Ciupilan , sa voteze in Adunarea Generala 
a Asociatiei , in numele  si pe seama municipiului Husi, judetul Vaslui,  aprobarea   Planului 
anual  de evolutie a tarifelor ( Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost – 
Beneficiu. Deci, asta inseamna o crestere a preturilor  conform Planului anual  de evolutie a 
tarifelor, preturile cresc foarte mult incepand cu anul viitor , 3% la apa, 25% la canal,  in 
2024 – 3,5% la apa, 20% apa –canal. Prin urmare, eu propun, sa-i dam domnului Ciupilan 
Ioan  un mandat  ca sa nu aprobe Planul  anual  de evolutie a tarifelor. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dvs. faceti o propunere pe 
care eu am spus-o de la inceput. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Sunteti in asentimentul meu, da? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu sunt in asentimentul dvs, 
sunt in asentimentul cetatenilor municipiului Husi, care nu pot sa suporte aceasta marire a 
preturilor. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Bun. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Probabil ca, presa o sa scrie 
ca este parerea dvs, dar asta este altceva. 
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            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Proiectul de hotarare era de aprobare a Planului 
anual  de evolutie a tarifelor. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Era vorba de acordarea unui 
mandat  special. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Mandat special pentru aprobarea Planului tarifar. 
Scrie aprobare, nu l-ati citit? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este in concordanta  cu 
materialul care a fost trimis de la APC Vaslui. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu:Pozitia dvs. este de a nu aproba acest Plan. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pozitia mea am spus-o 
inainte de a ajunge la acest proiect. Daca dvs. vreti  ca sa fie meritul dvs., eu va spun va 
votez impotriva, cum am facut-o de atatea ori. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Eu nu tin la merite, domnule primar , dar pe mine 
ma intereseaza chestia asta. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am zis de la inceput sa 
discutam prieteneste, dar era foarte clar, am spus de la inceput, nu sunt de  acord cu 
cresterea preturilor, asa cum am facut si in sedinta anterioara.  Si data trecuta, chiar daca 
mi-ati dat mandat sa votez pentru) , eu nu am fost de acord cu marirea preturilor. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Ati incalcat mandatul, ceea ce este o greseala. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Greseala este ca si atunci 
 v-am spus ca nu sunt de acord, si totusi mi-ati dat mandat sa fiu de acord. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Dvs. nu trebuie sa incalcati mandatul dat de 
consiliul local. 
           Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Aici trebuie facut un amendament. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Noi am votat sa cresteti preturile iar dvs. v-ati 
opus. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Si in sedinta trecuta , la fel a 
fost materialul, la fel v-am spus ca nu sunt de acord, la fel am dat “ mandat negativ”. 
Domnule consilier, daca eu am spus de la inceput ca nu vreau mandat pentru cresterea 
preturilor, dvs. tot imi spuneti ca scrie aprobare. Am mai venit intr-o sedinta cu un proiect de 
hotarare de respingere a unei concesionari ,  si mi-ati spus ca de ce am scris de la inceput 
respingere, tot dvs. in anul 2009. Ma duc si va aduc si proiectul de hotarare. 
            Domnul consilier  Țocu Cătălin :  Dvs. aveti mandat  de reprezentare , puteti sa votati 
in favoarea cetatenilor municipiului Husi. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Nu, este un mandat special, domnule consilier, 
special de aprobare a Planului tarifar. 
          Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Un mandat  special  de a nu aproba 
Planul  tarifar. 
            Domnul consilier  Țocu Cătălin :   Nu va putem conditiona, o sa scrie acum presa si 
despre mine….. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Oricum eu nu accept 
cresterea de pret. 
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            Domnul consilier  Țocu Cătălin :   ….dvs.aveti mandat de reprezentare, puteti vota in 
favoarea cetatenilor . 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Acela este un mandat general de reprezentare. 
Aici este un mandat special pentru Planul tarifar. Despre ce vorbim noi ?! 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: “privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului U.A.T Municipiul Huși in Adunarea Generala  a   Asociatiei  pentru 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC 
VASLUI”. 
             Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Da, dar spune pentru ce anume se da 
acest mandat  special. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Domnule consilier Țocu , dvs. ati citit titlul 
proiectului de hotarare, dar cititi Art.1 din proiectul de hotarare. 
              Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Cititi Art.1 din proiectul de hotarare si o 
sa vedeti pentru ce se da acest mandat special.Cititi! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Batem apa in piuă” 
degeaba,  am spus si repet, ca nu voi vota , daca am spus acest lucru si atunci, il spun si 
acum, inseamna ca vroiam sa intervin la acest proiect si sa va spun “vot negativ”. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Si eu ca sa va iau meritele.... 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu imi luati meritele, o sa mi 
le luati atunci cand…. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: „M-am repezit” sa fac eu amendamentul  pe care 
ati vrut sa-l spuneti dvs. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar l-am spus de la inceputul 
sedintei. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Asa este! 
            Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Dar acuma s-a discutat proiectul de 
hotarare, domnule primar! Atunci a fost o discutie , asa, la modul general. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Aveti cuvantul meu de 
onoare, am ajuns sa venim la sedintele de consiliu local, sa facem bine comunitatii, dar nu 
stim cum sa ne contram unui cu altii. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Credeti ca noi nu vrem binele comunitatii ? Eu zic 
ca propunerile noastre sunt constructive, nu ? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Propunerile dvs. pot fi 
constructive numai in idea de a nu lansa acuzatii. 
           Domnul consilier Popa Cristinel : Votam proiectul de hotarare , sa voteze impotriva 
majorarii tarifelor. Punem asta ca un amendament. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Si eu , si tu, gandim privind 
documentele, poate o fraza sa scape , sau nu, suntem oameni, imi apar mii de documente 
in fata, de asta ne intalnim in consiliu local , corelam, dar nu acuzam. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Asta facem noi, modificam, completam, nu 
acuzam. 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Poate este un material 
intocmit gresit, nu a fost pus intentionat in material, credeti ca ulterior acel document nu este 
verificat de alte organe de specialitate ?! Sa nu credeti ca nu se imputa cuiva? Mi se imputa 
mie! 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Si noi , aici, avem acelasi scop, sa nu lasam 
documentele sa iasa impotriva legii. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Sunt de acord cu orice 
amendament, orice modificare, daca este spus pe un ton de genul “cum discutam acum”. 
Daca este spus pe tonul ca “ai facut domnule primar asta”, “ca ai luat 66 de 
miliarde”,s.a.m.d.” 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: „Aia cu 66 de miliarde nu imi aduc aminte!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu va aduceti aminte de 
articolul din ziar? 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: „A, dar nu in sedinta de consiliu!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Nu, era material din sedinta 
de consiliu, luata pagina din el, si data apoi la presa.” 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: „Era un Raport al Curtii de Conturi  unde se 
punea „sub semnul intrebarii” o suma de bani , 1 milion de euro.” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca citeste cineva Raportul 
Curtii de Conturi, ca am avut si eu un “meci” cu ei, am avut un meci cu ei intr-un an, dar prin 
acel raport al Curtii de Conturi mi se reprosau niste lucruri, niste sume , faptul ca nu am 
trecut “seriile de buletin” ale copiilor atunci cand le-am dat cadourile pentru Sarbatorile de 
Iarna. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu:Copiii nici nu au serie la buletin. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar asta imi cereau, doi, 
parintii trebuiau sa-I chem  sa semneze…. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Probabil era vorba de CNP. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…da, doi, faptul ca un 
functionar al Primariei fusese trimis la specializare , si intre timp se recuperase banii, mai 
era vorba de recuperat  niste sume de ordinul a 200, 300 lei, 4000 lei, dar cand m-am uitat 
pe Raport, probabil ca si colegul dvs, fara sa fi citit vreodata vreun raport , cand am vazut 
titlul, “am trantit” hartiile , era domnul director Popa, si i-am zis , Vasile , eu nu o sa-ti 
semnez astea niciodata! Eu nu stiu sa fi facut ceva din ceea ce scrii tu acolo. Mi-a spus ca 
asa sunt “paragrafele” noastre. Foarte bine, nu semnez, dati-ma in judecata! La ora actuala, 
procesul este, ei au recunoascut ca nu au nici o problema, toate lucrurile au fost rezolvate, 
solutionate. Eu inca ma judec in continuare, nu vreau ca acei  “5000 de lei “ sa-I dau 
nimanui pentru ca, eu atunci cand ma duc la CJ sau la alte institutii, si cer 2000, 3000, ma 
zbat prea mult! Uneori capata discutia niste aspecte, nu stiu cum sa va zic, niste aspecte 
“mai dure”. De ce vreau bani ? Si acum mi-au cerut o suma pentru rectificare, le-am spus 
cat vreau, stiu exact cat o sa-mi dea, le-am cerut cateva milioane, nu sa-mi de-a niciodata 
cat cer, dar daca imi cer, si le fac documente , le intocmesc  documente si le dau. Eu mai 
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am , 1-2 ani, nici nu stiu cat mai este pana la alegeri, v-am zis clar ca nu mai candidez la 
functia de primar …. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Dar la alta functie, da?! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…la cea de primar, nu !  
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Mai aveti 2 ani, puteti sa va razganditi! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu am de gand sa ma 
razgandesc. Dar haideti sa vedem cum rezolvam aceste probleme! Am crezut ca o sa ridice 
cineva o problema privitor la costul standard/elev, nu s-a facut nici o crestere  a costului 
/cap/elev , de 12 -14 ani, in schimb, eu, cu acel cost , cu acele sume , va trebui sa asigur 
lumina, caldura…… 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Toate utilitatile, da. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…toate utilitatile la o unitate de 
invatamant. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Care sunt depasite de situatie. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu stiu daca au bani pentru o 
luna de zile. Credeam ca aici putem face niste demersuri , voi, prin partidul vostru, ca 
suntem….. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Suntem in „alianta”, asta suntem! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Suntem in „alianta”, poate 
daca Memoriul meu nu este bun, poate este bun al vostru! Al meu l-am trimis , ca sa 
intelegeti! 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Unde l-ati depus? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Unde puteam sa-l depun decat 
la “presedintele coalitiei”, dupa care , se merge in Guvern. Nu stiti cum spune domnul Ciuca 
– “nu se ia nici o decizie in Guvern pana nu se discuta in coalitie”. Poate o trimiti tu la Prim-
Ministru, eu o trimit lui Ciolacu, la  presedintele partidului  din care sunt eu primar, am iesit 
primar pe listele lor,  m-a ajutat! 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Din cate stiu eu, pe „Anghel Saligny”, saptamana 
viitoare, vineri, se semneaza contractul, incepand de vinerea viitoare. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule  consilier Bobârnat , 
proiectul nostru pe „Anghel Saligny”, care a fost dat in teritoriu , retineti bine ce va spun, 
dandu-le posibilitatea presedintilor de partid sa-si faca interesele lor electorale. Si va spun si 
de ce, nu stiu daca dvs.stiti cum a venit  „Anghel Saligny”, atat la% pentru PSD, atat la % 
pentru PNL. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Exact, am crezut ca o sa spuneti mai mult. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, daca nu ma lasati, s-ar 
putea sa uit sa pun vreo virgula. Felul cum s-au impartit , a fost in felul urmator: o comuna 
trebuia sa primeasca minim 400 mii lei , “4” milioane, pardon, scuzati-ma, un ora “8”, un 
municipiu “10”, Vasluiul avea suma separata , era resedinta de judet. Aceste sume erau mai 
mici  decat valoarea totala a proiectelor care au fost depuse. Nici nu a fost alocata o suma 
egala, si atunci am propus organizatiei din care fac parte , domnule, sa fie proportional, 
suma maxima pe care o poate incasa o primarie este “42 de milioane”, deci, mie la Husi mi 
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se cuvine 10 milioane, la ceilalti 4 milioane, o suma “x”, suma totala este “y”, facem raport 
cu scaderea si mergem procentual, vedem cat reprezinta 10%, 4%, lucru care initial mi-a 
fost confirmat. Tot acolo era “o bâiguială”, nu va suparati, asa a facut-o Coalitia , cu  
UDMR-ul la un loc, a apa este  separat, ca banii de la apa nu se pot duce la canal, ca de la 
canal nu se pot duce la drumuri, s.a.m.d. Asta a fost ceea ce mi s-a spus. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Domnule primar, va da „190 de miliarde vechi”, va 
da! 19 milioane de lei, da? Astia sunt pentru dezvoltarea orasului. Dvs. ati cerut mai mult, cu 
totii ne dorim mai mult , dar atata s-a putut! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cu 39 de milioane , cu 39 de 
milioane , cat aveam noi, valoarea proiectelor ,  finalizam tot ce inseamna infrastructura 
rutiera. Eu astazi, dvs. imi spuneti sa ma duc sa inchei un contact, am doua variante, daca 
tot  suntem la “Diverse”, varianta I – sa merg la Minister si sa inchei contract pe proiectul pe 
care-l am aprobat de dvs. si sunt avizat sa-l semnez, numai ca acolo trebuie sa dau o 
declaratie pe propria raspundere ca voi finaliza  acel proiect, adica, am … 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Municipiul Husi va aloca bani . 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “120 de milioane”, daca dvs. 
spuneti  “190 milioane”. 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: „Mai renuntati , va intindeti cat este plapuma!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Iar imi luati vorbele? V-am 
spus ca am 2 variante, varianta II  ar fi – 12, 14 pozitii, cate sunt ele, domnule, dar de ce sa 
fac “Petru Tomita” , fac “Fundatura viilor” , da? 
         Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Mai renuntati! 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Care este criteriul care ma 
imputerniceste pe mine sa defavorizez acuma niste zone ?! Care este? 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Prioritate, oportunitate, eficienta, cele pe care un 
primar trebuie sa le stapaneasca dupa  14-16 ani de mandat. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Prioritatea pentru mine, inca 
din anul 2008, doamna consilier Popa ,  imi dati voie ? Vorbeam si noi , daca se poate?! 
           Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Dar vorbeam cu colegul ! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Prioritatea pentru mine, inca 
din anul 2008, a fost asa, nu este pentru prima data cand o sa auziti sau ati auzit, cetatenii 
din Municipiul Husi , spre deosebire de cei din alte zone, au beneficiat de unele facilitati. 
Acestia si-au achitat in permanenta impozitele si taxele locale in proportie de 95-98%. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Toti merita aceeasi atentie. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Exact. Toti merita aceeasi 
atentie. Doi, cetatenii din Cartierul Dric 3 care au venit si si-au construit case , cartier pe 
care noi l-am modernizat, mai avem doar 2-3 strazi de facut, i-am favorizat fata de cetatenii 
din  str.Erou Frentescu sau de pe Fundatura Frentescu, Rotundoaia, din alta parte, care nu 
le-am facut, fiind ultimele strazi din cartiere, pe care nu le-am facut, acestia sunt acolo de 
100 de ani, de 200 de ani, si platesc aceleasi impozite. Vreau sa va spun ca, cu toate 
impozitele si taxele pe care le adunam , noi nu am reusit sa finalizam, meritul este al celor 
care au stiut sa mearga si sa faca proiecte. Eu astazi, sincer va spun, nu pot sa fac aceasta 
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selectie, va dau cuvantul meu de onoare! Imi este greu sa fac acest lucru. Poate pentru unii 
este simplu, fac  7 strazi si am terminat! Nu, incerc sa gasesc  solutia , sa obtin finantare, 
oricum proiectul de deruleaza in 5 ani, fac o paranteza, presupun ca are aceeasi soarta ca 
FDI-ul. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Nu cred. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Ei, nu credeti!? Cand a fost 
cu FDI-ul, v-am spus, s-a adeverit asa cum am spus. Eu trebuie sa gasesc solutia, sa vad 
cum le finalizam pe toate, pentru ca si cei de pe  “Petru Tomita”, cat si cei de pe 
“Cherimbach” , si ala de pe “Donea”, si  ala de pe  “Drum Combinat”, au  aceleasi drepturi. 
M-ati inteles? In anul 2008 cand am intocmit cele 2 proiecte , primul a fost PIDU, m-am 
zbatut sa obtin bani pe el, si cate certuri politice, si  altul a fost prin Ministerul Dezvoltarii. 
Proiectul prin Ministerul Dezvoltarii , care a  fost licitat si castigat de “Umbrarescu”, nu a mai 
vrut sa semneze contractul , si nu a mai fost finalizat, care privea partea dinspre Corni, l-am 
pus pe PIDU, de ce l-am pus pe PIDU, pentru ca aveam niste lucrari de apa canal finalizate. 
Credeam ca termin pana in 2012 si apoi ma intorc “unde-mi era locul” , dar nu a fost asa, 
mai bine zis ma intorc acasa, ca sa nu fie interpretat. Dar astazi nu pot, asta vroiam sa 
discutam, dar probabil ca Tataru, Buzatu, atat au putut sa obtina.S-au atat i-a interesat! 
Poate n-au putut mai mult!  Dar problema pentru mine este alta, si cred  ca si pentru dvs, 
cum rezolvam toate “aceste cazuri” din municipiul Husi, in rest “sa ne de-a Dumnezeu 
sanatate”, sa gandim pentru orasul asta! Nu acuz nici pe Buzatu, nici pe Tataru, pe nimeni. 
Daca era un Guvern serios, poate sa scrie si in presa, aveau niste criterii  clare de evaluare 
a proiectelor si le afisau din momentul intocmirii proiectelor, si in conditiile alea stiam ce 
avem de facut. Nu le-au facut, sarut-mana, nu este nimic! Sa iti asumi prin declaratie pe 
proprie raspundere ca il duci la capat? Pentru mine este simplu, peste 2 ani nu mai sunt 
primar, dar  l-am dus, asta este solutia? Asta este solutia? De ce sa ne laudam , ca ne-au 
dat “190” ? Nu contest  ca acesti bani nu sunt benefici, 190 de miliarde, nu sunt benefice 
pentru oras, Doamne-fereste, dar problema se pune in ce situatie ne pun acuma incat sa 
taiem. Stiti cum este? Sa taiem!” 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Dvs. nu ati asfaltat toate strazile odata, le-ati 
asfaltat pe rand, nu ? De ce vreti sa le faceti  acum pe toate odata? 

              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Oricum nu se fac toate 
odata. Nu se faceau toate odata. Proiectul se deruleaza pe 5 ani. Problema este in felul 
urmator…… 

           Domnul  consilier Bobârnat  Radu:Ce se intampla cu cele care nu au finantare? 

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

           Domnul  consilier Bobârnat  Radu:Ce se intampla cu cele care nu au finantare? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am multianualitate la alea, am 
proiecte de evaluare la celelalte proiecte europene . Ce sa fac? Ma gandesc si eu fratilor, si 
eu sunt om, nu ? Ma duc acasa, am un salariu de “x” lei, cheltuielile mele sunt “x+2”, te 
intrebi de unde  iei bani ? Asa este si aici . Eu am un buget de “2 lei”, cu acest buget de “2 
lei” trebuie sa ma intind, nu ? 
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           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Ar fi fost mai bine daca nu se alocau „190 de 
miliarde” ? Sa nu mai aveti dilema asta, pe care le fac?! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Era mai bine daca se faceau 
criteriile acestea inainte de depunerea proiectelor. Nu stiu daca m-ati inteles? Va dau un 
exemplu, comuna Stanilesti cu ce este vinovata ca nu a primit nici un leu ? Comuna Zorleni, 
pe infrastructura nu a primit nici un leu, comuna Stefan cel Mare primeste 2 proiecte 
integral. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Domnul consilier Popa, va 
rog! 
              Domnul consilier Popa Cristinel: Am citi si eu Art.1 din proiectul de hotarare ,  
“sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei , in numele  si pe seama municipiului Husi, 
judetul Vaslui,  aprobarea   Planului anual  de evolutie a tarifelor ( Strategia de tarifare) 
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu.” In momentul in care te prezinti la vot , votezi 
pentru) sau impotriva). Nu spune nimeni ca trebuie sa voteze pentru). Spune ca trebuie sa 
voteze. Putem noi sa adaugam un articol, un amendament , in care sa sugeram , nu 
modificam Art.1 , dar putem introduce “mandatul, in cazul scumpirii, sa fie impotriva”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier Popa, 
discutia pe care o am acum cu dvs., aici, in consiliu local, eu o am de 2 saptamani, da? 
           Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Domnul consilier Popa incearca sa salveze 
proiectul  asa cum este, intelegand  prin asta ca va da dvs. dreptul sa votati impotriva) 
cresterii. Daca  aprobati  Planul, se voteaza cresterea. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule  consilier Bobârnat ! 
          Domnul consilier Popa Cristinel: Eu zic ca trebuie sa terminam si sedinta de astazi! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu pot sa fiu de acord, pretul la 
energie s-a marit de 5 ori, s-a marit de 5 ori, este normal ca societatea sa intre in faliment. 
Ei rezista la ora actuala  datorita faptului ca au niste lucrari in urma carora trebuie sa-si 
incasese niste bani , dar a sustine efectiv, nu sunt de acord din alte motive, nu sunt de 
acord cu salariile pe care le au, alte cheltuieli , indiferent ca au 100 mii mc de apa/zi , ori au 
50 mii mc de apa/zi, trebuie sa aiba aceleasi echipe de interventie. Statiile de pompare cu 
care aducem apa de la Prut, pompeaza, indiferent cum, pompeaza 100 de metri , consuma 
100 de metri, kw care ieri era 2 lei, astazi este 8 lei, maine va fi de 3 ori mai scump. Urmariti 
si dvs.evolutia preturilor pentru ca va intereseaza. Inteleg, incepe lumea sa faca economie, 
consumul de apa la nivel de oras incepe sa scada. Problema este ca la echipele de 
interventie oamenii sunt tot aceiasi, singurul lucru la care poate sa umble este sa “taie 
salariile”. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Nu, trebuie sa aiba grija la „pierderile din sistem”. 
Pierderile din sistem sunt foarte mari , si de acolo cresc preturile. Si de la energie, dar 
pierderile din sistem sunt foarte mari. Mai fac risipa si cu alte chestiuni, tot felul de 
„suplimente” la salarii , prime, si altele. Dvs. ati mai fost la sedintele ADIV , poate ati intrat in 
posesia  unor detalii ale costurilor , acolo v-a atras atentia unele chestiuni. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, conform contractului “x”, 
daca are profit , are stimulent de”x” lei. 
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            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Da, asa este. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sa nu credeti ca nu ridic si 
problema asta. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu:Chestiile astea au influienta in pretul in care il 
platim noi. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Uitati-va in procesele verbale 
de la acele sedinte si veti vedea ca astea sunt problemele pe care le ridic, la un profit de 
200 de lei  iti permiti sa-ti iei stimulentul precizat in contract. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Vedeti!? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu facem noi contractele 
astea, stiti foarte bine, domnule Bobârnat ! 
              Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Dar cand se voteaza acele contracte in 
Adunare, atunci  puteti veni cu niste amendamente. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sa stiti ca am constiinta 
impacata din punctul asta de vedere. Cu toate ca sunt constient, retineti foarte bine, daca 
pretul la apa nu creste, societatea se va inchide. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Atunci sa ia masuri de restructurare. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Un pachet de tigari este 26 
lei , il platim in fiecare zi, 1 mc de apa il folosim in 10 zile sau 20 de zile. 
          Domnul  consilier Bobârnat  Radu: „Mai taiati” un pic! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cati mc de apa folosesti acasa, 
domnule Matei? 
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Nu stiu. 10-12 mc. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cati membri de familie sunteti ? 
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : 5(cinci). 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Impartim 12 la 5 = 2,6 mc, 2,4 
mc. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Cum propuneti dvs. „sa sune”  proiectul acesta 
de hotarare? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dvs. imi dati mandatul, eu 
ma duc, voi vota impotriva. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Asa, sa nu se voteze Planul tarifar. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre  . 
            Doamna consilier Matei Gabriela : Nu, proiectul de hotarare este de aprobare. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier Matei, eu 
am votat impotriva , sa fie in avantajul cetatenilor mei, dar daca vrea cineva…. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Sa  contraargumenteze!? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…. sa  contraargumenteze, 
sa-mi aduca documentele pe care noi le-am aprobat , vom vota cresteri tarifare conform 
planului ..... 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Propus de ei?! 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….noi cand am obtinut 
investitia, s.a.m.d, si acum votez impotriva. 
             Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Nu, dvs. votati impotriva pentru ca sunteti 
convins ca nu este cazul sa se mareasca tarifele. De asta votati impotriva. In interesul 
cetatenilor. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asta am spus, nu ? 
             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre  cu  “amendamentul” -  să  voteze  împotriva  Planului anual  de evolutie a 
tarifelor ( Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu. 
              Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia : Da, domnul primar sa voteze împotriva  
Planului anual  de evolutie a tarifelor . 
             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre  cu  “amendamentul” -  să  voteze  împotriva  Planului anual  de evolutie a 
tarifelor ( Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu.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  
Nu și-a exprimat votul, nu  era conectat la platforma 

online de videoconferință 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru Nu și-a exprimat votul, nu  era conectat la platforma 
online de videoconferință 

6.  Filip Cosmin Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online de 

videoconferință) 
- - 

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 - - 
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19.  Țocu Cătălin  - - X 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală : 
Hotărârea  modificată ( să voteze împotrivă) a fost aprobată  cu  16 voturi pentru), 1 abținere) 
– domnul consilier Țocu Cătălin.  Domnii consilieri locali Ciupilan Valeriu Ioan și  Corjinschi Ioan 
Alexandru nu și-au exprimat votul, nu erau conectați  la platforma online de videoconferință. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Va mai spun un lucru , 
majoritatea consiliului local acesta este PSD, daca eu v-am spus din start ca merg pe un 
“vot negativ”, nu sunt de acord cu cresterea, mi-ar fi fost mai usor sa spun ca accept, merg 
mai departe pe unanimitate , probabil , la urmatoarea rectificare bugetara, primarul 
municipiului Husi nu va mai primi bani. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Nu cred ca v-ar fi favorabil sa votati. Puteati sa o 
faceti, dar nu cred ca v-ar fi fost favorabil. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : S-a votat proiectul de 
hotarare “cu amendament”. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Eu “m-am abtinut”. Va rog sa consemnati abtinere). 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu: Domnul consilier Țocu Cătălin “ s-a abtinut”. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Abtinere) pentru ca in trecut, tot, noi, am votat 
preturile …. 
            Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Care „ni le servesc” ei, nu ? 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Atentie, am votat, majorarea treptata a preturilor 
unitare pe ADIV pana in anul  2024, s-au stabilit  niste indicatori . NIci nu putem sa-l  
conditionam   pe primar sa voteze intr-un anumit fel. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier, nu mai 
speriati lumea! 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Dar nu era vorba de speriat, era o argumentare. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In “contractul urmator”  este 
“pretul pe regiune”. Putem noi sa ne dam  cu “capul de pereti”, se va generaliza  pretul la 
apa, sărut-mâna!. Exact cum este pretul la Lidl sau la Kaufland  la Husi ,  este “3 lei” pretul, 
asa va fi si la Timisoara. Pretul va fi  pe regiune. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Dvs. veti vota impotriva) , dar Consiliul Local nu va 
poate conditiona. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Stiu. 
              Domnul  consilier Bobârnat  Radu:   Trebuie fundamentate preturile . 
              Doamna ec.Maria Botez – director executiv  la Directia Administratie Publica Locală 
: Va rog, sa nu uitati sa prezentati rapoartele de activitate/ anul 2021. 
              Domnul  consilier Bobârnat  Radu:  Da, maine. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Avem , aici, in sala de 
sedinta, un invitat, un  “suporter inflacarat “, domnul  Toma( Marișca). 
              Domnul  Toma( Marișca) : Domnule primar, o intrebare! 
              Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Ce vreti sa intrebati? 
              Domnul  Toma( Marișca) : In documente stam bine, spatiul este la camera nr.31, ati 
infiintat , ati pus director, tot staf-ul acolo, am auzit de buget, dar echipa unde este? Echipa 
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de fotbal unde este? Ma duc la Stadion si vad numai mamici si copii. Echipa de seniori, 
cand l-ati numit pe domnul Cehan , a dat declaratie la Vaslui ca, Husul nu va avea echipa de 
seniori , de ce? Din 4 persoane, 3 sunt aici. Nu este domnul presedinte, domnul Cehan. 
1,2,domnul avocat, sunt aici. Am fost la toti la usa. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am spus eu vreodata ca vom 
avea sau nu vom avea echipa la Husi ? Eu v-am spus odata si repet, poate sa consemneze 
toata presa, suntem intru-totul sa  sustinem sportul de masa …. 
            Domnul  Toma( Marișca) : Pe noi “ne doare” de fotbal. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:…numai un pic, in functie de 
ce v-a putea sa realizeze ca activitate si cat copii v-a avea, sa formeze o echipa care sa 
intre in Divizia B,C,D,E, va fi echipa clubului. Dvs. veniti astazi sa-mi reprosati ca…. 
              Domnul  Toma( Marișca) : Vin de jumatate de an, nu de astazi. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: ….ca eu “nu ma duc in 
afacerea” dvs. de la Averesti, de la Leosti, sa vin sa-ti dau 10 milioane de lei , sa o sustii! 
Aceste echipe , pana acuma, si care sunt si la ora actuala, “Pajura” si celelalte, sunt cluburi 
private. 
              Domnul  Toma( Marișca) : Stim , domnule primar! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ce-mi solicitati mie? Sa 
infiintez maine o echipa , deocamdata “pun bazele unui club sportiv” , pentru a avea in 
continuare echipe la sah, la tenis, la volei.Interesul nostru  este ca ….. 
             Domnul  Toma( Marișca) : Peste 7 ani. L-am sunat pe Catalin Nicolau, sa faca 10 
jucatori, ii aduc si eu 5 jucatori, care sa joace fara bani. Joaca pe la Cretesti, vine la Husi sa 
joace fara bani. L-am sunat luni pe domnul Cehan , domnul Mihai, sunati-l pe Catalin, luati 
legatura, sa adune , in septembrie incepe…., mi-a zis maine. L-am sunat marti  pe Catalin si 
mi-a spus ca nu l-a sunat nimeni.  
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule  Toma( Marișca) ati 
participat la sedinta de la inceput, s-a votat astazi..... 
           Domnul  Toma( Marișca) : Dar pentru ce? Ca nu avem echipa, avem numai 
conducere. 
         Domnul  consilier Bobârnat  Radu:    Cu asta se incepe, dupa aceea,  echipa. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule Toma 
( Marișca):Cand v-ati facut societate, ati vandut  , s-au v-ati facut documentele legale? 
           Domnul  Toma( Marișca) : Avem jucatori dar s-au dus in alta parte, joaca intr-o 
comuna langa Vaslui, jucatori din Husi .  
           Doamna consilier Matei Gabriela : Incercam sa gasim cadrul legal sa-i aducem 
inapoi. 
          Domnul  Toma( Marișca) : Este cadrul legal. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : M-am abtinut in comentarii, 
cand ma acuzau , un cetatean din Bacau care nu a jucat decat vreo 10 minute la Husi , si a 
luat  5000 ,4000 salariu, nu-i  treaba mea, mi s-a reprosat ca am distrus echipa, dar nu am 
distrus-o eu! 
          Domnul  Toma( Marișca) : Noi vorbim de Primarie, Consiliul Local. 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Consiliul Local cand v-a avea 
temeiul legal, o sa-si infiinteze niste cluburi in functie de selectia…. 
         Domnul  Toma( Marișca) : Sambata in loc sa o iau Tatarani - Husi, ma duc Vinetesti –
Crasna-Vaslui , ma duc sa vad cei 6 copii de la Vaslui, care joaca la comuna Brodoc. Da, 
ma duc acolo. Mai avem pe la Focsani. Vorbesc de copii din Husi, de aici din Husi. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar ce ce nu jucau la echipa 
noastra? 
         Domnul  Toma( Marișca) : Jucau unii. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Cand? La meciurile la care nu 
am fost eu! Nu te supara, unde este Solomon? 
          Domnul  Toma( Marișca) : La Padureni. 
          Doamna consilier Matei Gabriela : Dar nu inteleg, cine i-a fugarit? 
          Domnul consilier Focia Alexandru :  Banii. 
          Domnul  Toma( Marișca) : Primaria nu a vrut sa preia clubul , avea 2 miliarde datorii, 
si Unirea Alba-Iulia a retrogradat in Divizia B, in Liga a IV-a, a avut datorii 6 miliarde. Au fost 
preluati de Primarie si de Consiliul Local, la trei zile au bagat 12 miliarde . 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu mai vorbi! Nu mai vorbi! 
            Domnul consilier Focia Alexandru : Daca ajungem sa comparam Alba-Iulia cu 
Husul?! 
            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Exact. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Stie despre Alba-Iulia, o datorie esalonata. 
            Domnul  Toma( Marișca) : Ma duc sa-i vad la Brodoc! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Cine isi pune semnatura pe 
un document fara sa aiba niste acte in spate? Dragi colegi, daca mai aveti alte probleme, va 
rog ridicati-le!  Domnule Toma( Marișca), va rog! 
          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte subiecte 
de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  ordinare  a Consiliului Local  al Municipiului 
Huşi  din  25 august   2022 .  
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