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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  06 octombrie  2022 în cadrul  ședinței  extraordinare , convocată de îndată,  a 
Consiliului Local al municipiului Huşi ,  conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.717 din 
03.10.2022 
 
 
              Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.717 din 03.10.2022    a fost convocat de îndată   
în  ședință extraordinară  Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  06 octombrie 2022, ora  
15,00.  
             Lucrările ședinței  s-au  desfășurat  prin prezența fizică la sediul Primăriei Municipiului Huși  
a  consilierilor   locali , dar si prin mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință. 
              La şedinţa participă : viceprimarul municipiului Husi – jr.Ciupilan Valeriu Ioan , secretarul general 
al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu.  
             Ca invitaţi  la şedinţa participă : d-na  jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații 
cu Publicul , ing.Dumăscu Emanoel – sef Birou Tehnic, Balan Vasile – consilier Comp.Managementul 
Calității , Dumăscu Adriana – ref.de specialitate Comp.Gestionarea Resurselor Umane, Informatizare, d-na  
Dodi Florina – director adjunct Scoala Gimnazială “Anastasie Panu”  Huși. 
              La ședință nu a participat   presa locală.  
               Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  03.10.2022   a 
Dispoziţiei nr.717 din 03.10.2022. 
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu face prezența   constatând că din 
totalul de 19 consilieri în funcție : 

• sunt prezenţi la şedinţa un număr de  17  consilieri locali , din care: 
 16 consilieri locali  au fost prezenți fizic  la sediul Primăriei Municipiului Huși, camera 

nr.20 ; 
 1 consilier local (doamna Popa Cătălina Eugenia) a fost prezent folosind mijloace electronice 

utilizând o platformă online de videoconferință; 
▪ 1 consilier  local  a lipsit   motivat  - domnul  Iacob Ioan; 
▪ 1  consilier  local  a lipsit  nemotivat  - domnul  Filip Cosmin Adrian. 

         Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  Se constată că şedinţa este legal 
constituită. 
 
          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna august  2022,  luna  septembrie  
2022  , luna octombrie  2022 ) a fost ales  domnul consilier MATEI IONEL. 
 
         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca este desemnat 
presedinte pentru aceasta lună ,  dau cuvantul domnului  consilier  Matei Ionel  – presedinte de sedinta.   
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          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel   : Buna ziua!  Ordinea de zi v-a fost 
comunicata,   sedinta   de  astazi  06 octombrie   2022  are inscrise  pe ordinea de zi 2(două) proiecte de 
hotărâre .De asemenea există înscris suplimentar : 

• Proiectul de hotărâre nr.368 din 05.10.2022 privind alocarea sumei de 30.836,89 lei cu TVA 
necesară  pentru realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe strada Barbu Lăutaru 
și strada Melchisedec – 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent motivat 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Presedintele de sedinta , domnul consilier Matei Ionel  : Ordinea de zi completată  a fost 
aprobata  cu  17 voturi pentru).  
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        Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Proiect de hotarare nr.365 din 03.10.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE 
FEZABILITATE, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul 
Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului initiator primarul municipiului Husi . 

2. Proiect de hotarare nr. 366 din 03.10.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar 
acordat elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si 
pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat - initiator 
primarul municipiului Husi . 

3.*Proiectul de hotărâre nr.368 din 05.10.2022(înscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 06.10.2022) privind alocarea sumei de 30.836,89 lei cu TVA necesară  

pentru realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe strada Barbu 

Lăutaru și strada Melchisedec – initiator primarul munciipiului Husi. 

 
 

     Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 
1.  Proiect de hotarare nr.365 din 03.10.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE 

FEZABILITATE, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de interes local 
in municipiul Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin Programul National de 
Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli 
finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului initiator primarul municipiului 
Husi . 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel   solicită comisiilor de specialitate să prezinte 
avizele pentru acest proiect de hotarare.   
            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
            Doamna  consilier Toma Cătălina Tania  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotărâre? 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent motivat 

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 - - 

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

 
2. Proiect de hotarare nr. 366 din 03.10.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar 

acordat elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si 
pentru ciclul gimnazial, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat - initiator 
primarul municipiului Husi . 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel    solicită comisiilor de specialitate să prezinte 
avizele pentru acest proiect de hotarare.   
           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 
muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 



Page | 5  

 

 
 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Discutii  daca sunt la acest proiect de 
hotarare?   Daca nu sunt discutii, trecem la vot! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :  

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

1.  
Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent motivat 

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 - - 

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



Page | 6  

 

 
           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , viceprimarul municipiului Husi : Poate vrea doamna director 
adjunct de la Scoala Gimanazială “Anastasie Panu” Husi  sa ne spuna ceva, daca tot a venit la aceasta 
ședință!? 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Imi cer scuze !  
             Doamna Dodi Florina : Nici o problema! Numele meu este Dodi Florina, sunt director adjunct de la 
Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” Husi, am venit aici pentru ca am fost anuntati sa participam la 
aceasta sedinta, doamna director nu a putut veni pentru ca are ore, multumim pentru ca ati luat in discutie 
si proiectul nostru, ne bucuram ca suntem printre putinele scoli din judet care facem parte din acest proiect, 
cu siguranta nu ne va fi usor, dar ne vom descurca. Am ales, asa cum ati vazut,  in nota de fundamentare a 
consiliilor noastre de administratie din unitate, tipul de suport, acel de la litera c), si anume un “sandwich” , 
pentru ca unitatea noastra nu dispune nici de cantina , nici de sala de mese, astfel incat sa ne putem 
descurca cu cele anterioare, de la lit.a) si lit.b). Daca aveti intrebari? Sunt 817 copii de la clasa pregatitoare 
pana la clasa a VIII-a, chiar daca avem elevi “scolarizati la domiciliu”, si avem in acest caz 2(doi) copii, un 
elev are o situatie speciala la clasa a VIII-a are invatamant on-line, si acestia intra in proiect. Chiar si o ora 
daca vin la scoala, si apoi se simt rau, ei pleaca, sunt considerati  ca prezenti. Noi am considerat ca este 
bine sa dam prezenta in fiecare zi, pentru ca scoala noastra invata in doua schimburi, ciclul “primar” este 
dimineata, dam prezenta dimineata pentru cei din ciclul primar, si undeva la  ora 14,00 pentru cei de la 
gimnaziu, fiindca altfel nu reusim, nu avem altfel cum. Va multumesc! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca imi permiteti ? Care este pasul urmator dupa aprobarea 
hotararii ? 
              Doamna Dodi Florina -  director adjunct de la Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” Husi: Sa se 
scoata la licitatie prin achizitie publica. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Se scoate la licitatie , da? 
            Domnul consilier Popa Cristinel :  Cum se va desfasura programul ? Veti da masa calda? 
             Doamna Dodi Florina -  director adjunct de la Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” Husi: Nu, 
tocmai asta va spuneam, se va da un “sandwich”, pe care il vom distribui elevilor. 
            Domnul consilier Popa Cristinel :   Da, pentru ca nu aveti conditii.  
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Erau doua variante , masa calda sau  “sandwich”. S-a ales 
varianta “sandwich”. S-a optat pentru varianta “sandwich”. 
            Doamna Dodi Florina -  director adjunct de la Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” Husi: Am optat 
pentru varianta “sandwich”, astea sunt conditiile, nu avem nici sala de mase, nici cantina,nu putem nici sa 
pregatim , iar in astfel de conditii ar fi trebuit sa decalam programul , pentru ca avand programul acesta de 
masa , cu siguranta ar fi intervenit o pauza in orar, si nu am fi reusit sa facem lucrul acesta.  
            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , viceprimarul municipiului Husi : Multumim, doamna director, 
sarut-mâna! 
             Doamna Dodi Florina - director adjunct de la Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” Husi:Multumesc, 
buna ziua! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Va multumim! Mergem mai departe cu 
discutarea ordinei de zi ! 

 
           3.*Proiectul de hotărâre nr.368 din 05.10.2022(înscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 06.10.2022) privind alocarea sumei de 30.836,89 lei cu TVA necesară  pentru realizarea retelei de 
distributie a apei potabile de pe strada Barbu Lăutaru și strada Melchisedec – initiator primarul 
municipiului Husi. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel    solicită comisiilor de specialitate să prezinte 
avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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         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. 
          Doamna consilier Toma Cătălina Tania  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
        Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Discutii  daca sunt la acest proiect de 
hotarare?  Nu sunt discutii, trecem la vot! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :  

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

1.  
Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent motivat 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  

X 
- - 

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

19.  Țocu Cătălin  X - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată cu  
17 voturi  pentru) . 
 
           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , viceprimarul municipiului Husi : Va multumim ca ati 
participat la  sedinta . La revedere! 

          Preşedintele de şedinţă,  domnul  consilier  Matei Ionel   declară  închise lucrările  
ședinței  extraordinare, convocată de îndată  a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din   
06 octombrie   2022 .  
              

 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR GENERAL ,   
                                  Matei Ionel                                                      jr.Monica Dumitrașcu  
 

 

 

 

 

 

    Întocmit, 
    Consilier  
Anișoara Oprea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


