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ANUNŢ 
 
 
 

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

transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Huşi 

aduce la cunoştinţa publică că, în data de 27 septembrie 2022, orele 15.00, 

Camera 20 , conform dispoziţiei primarului nr. 680 din data de 22 septembrie 

2022, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

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

municipiului Huși din data de  25 august  2022. 

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

îndată,  a Consiliului Local al municipiului Huși din data de  15 septembrie  

2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr.356 din 22.09.2022 privind respingerea plângerii 

prealabile nr.26937/29.08.2022 formulată domnul  consilier  av. Radu 

Bobîrnat împotriva Hotărârilor  Consiliului Local  al municipiului Huși 

nr.306, 307, 314, 315, 316, 317 din 25 august 2022 - initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

4. Proiect de hotarare nr.342 din 24.08.2022 privind aprobarea actualizarii 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare 

Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi”, în vederea 

implementarii proiectului “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul 

Primariei Municipiului Husi ” cod SMIS 117872 , ca urmare a cresterii 

preturilor - initiator primarul municipiului Husi. 

   

5. Proiect de hotarare nr.341 din 24.08.2022 privind aprobarea bugetului 

actualizat al proiectului “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei 

Municipiului Husi ”, cod SMIS 117872 , urmare a cresterii preturilor  - 

initiator primarul municipiului Husi. 
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6. Proiect de hotarare nr.357 din 22.09.2022 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate  pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului si a părții cotă de co-finanțare a 

cheltuielilor eligibile ale proiectului - initiator primarul municipiului Husi. 

 

7. Proiect de hotarare nr.345 din 15.09.2022 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local nr.436 din 22.12.2020, privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al municipiului Huşi în Comisiile pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii în Educaţie, înfiinţate în unităţile de învăţământ de stat 

preuniversitar din municipiul Huşi - initiator primarul municipiului Husi. 

 

8. Proiect de hotarare nr.346 din 15.09.2022 privind modificarea  Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr.274 din 30.09.2021, privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in 

Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

din municipiul Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr.337 din 08.11.2021- initiator primarul municipiului 

Husi. 

 

9. Proiect de hotarare nr. 354 din 22.09.2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice a obiectivului de investitie “Prelungire strada Dosoftei si 

legatura cu strada Dr.Corneliu Adamesteanu din municipiul Husi, judetul 

Vaslui “ - initiator primarul municipiului Husi. 

 

10. Proiect de hotarare nr. 350 din 22.09.2022 privind actualizarea  

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în  Municipiul 

Huși,județul Vaslui“ - initiator primarul municipiului Husi. 

 

11. Proiect de hotarare nr. 351 din 22.09.2022 privind aprobarea  “Programului 

de reparații străzi in Municipiul Huși , judetul Vaslui , pentru anul 2022-

2023” - initiator primarul municipiului Husi. 

 

12. Proiect de hotarare nr.355  din 22.09.2022  privind  actualizarea  

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii «Reabilitare, 

modernizare și dotare Cinematograf Dacia din  municipiul Huși», str. General 

Teleman, nr.15, bloc 19, parter, judetul Vaslui  - initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

13. Proiect de hotarare nr. 347 din 21.09.2022  privind aprobarea repartizării 

unei locuințe ANL, situata în Șoseaua Huși-Stănilești  , persoanei aflate pe 

lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în  vederea 

obținerii de locuințe din fondul ANL , aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 - initiator primarul 

municipiului Husi. 
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14. Proiect de hotarare nr.352 din 22.09.2022 privind modificarea și 

completarea  Inventarului  bunurilor mobile şi imobile care aparțin 

domeniului privat  al municipiului Huși- initiator primarul municipiului Husi. 

 

15. Proiect de hotarare nr.348 din 21.09.2022  privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 79822 în 2 loturi distincte, cu nr. 

cadastral 78849 in 4 loturi distincte si cu nr.cadastral 80124 in 2 loturi 

distincte ,   situate in Cartier Dric 2 - initiator primarul municipiului Husi. 

 

16. Proiect de hotarare nr.353 din 22.04.2022 privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  Meleti Istrati, nr.6, bl.23, 

sc.C, et.4, ap.38, aflat in proprietatea municipiului Huși, către  Flot Ecaterina, 

actualul  chiriaş - initiator primarul municipiului Husi. 

 

17. Proiect de hotarare nr.349 din 21.09.2022 privind modificarea tarifului de 

călătorie la transportul public local de călători efectuat prin curse regulate în 

municipiul Huşi, judeţul Vaslui- initiator primarul municipiului Husi. 

 

18. Diverse. 

 


