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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   27 septembrie   2022  în cadrul  ședinței   ordinare   a 
Consiliului Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  
municipiului Huşi nr.680 din 22.09.2022 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.680 din 22.09.2022   a fost 
convocat  în  ședință  ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 27 
septembrie   2022 , ora  15,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
          La şedinţa participă : ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , jr.Monica 
Dumitrascu – secretarul general al municipiului Husi. 
           Ca invitaţi la şedinţa participă : ec.Safta Trofin – director executiv  Directia 
Economica , ing.Ailenei Marius – arhitect șef, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic,  
jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul, ec.Sirghe Aurora - 
șef Birou Managementul Proiectelor Europene, ing.Damian Valerică – consilier, Birou 
Managementul Proiectelor Europene, ing.Călinescu Mihai - Directia Urbanism,ing.Mircea 
Claudiu – Directia Urbanism, domnul Boeru Sergiu -  consilier personal al primarului 
municipiului Huși.  
           La ședință CL din 27.09.2022   a participat   presa locală. 
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  
22.09.2022 a dispozitiei nr.680 din 22.09.2022. 
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu face prezența   
constatând  că  sunt prezenţi la şedinţa un număr de  18   consilieri locali  ,1  consilier  local 
lipsește nemotivat ( Filip Cosmin Adrian). 
           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 Husi – jr.Monica Dumitrașcu : Pentru inceput , as 
dori sa supun aprobarii : 

1. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  data de  25 august   2022 . 

2. Procesul -verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, convocată de îndată 
Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  15 septembrie  2022 . 
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        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 
modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul 
ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  25 august   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  25.08. 2022. 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
       Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

              Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  verbal 
încheiat în cadrul ședinței  ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  25 
august  2022 a fost adoptat  cu  18 voturi pentru. 
              Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 
modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul 
ședinței extraordinare , convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Huși din  15 
septembrie   2022  ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot 
continutul procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței  extraordinare, convocată de îndată   
a Consiliului Local al municipiului Huși  din 15.09. 2022. 
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            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :    
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: Procesul  verbal 
încheiat în cadrul ședinței  extraordinare , convocată de îndată   a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  15 septembrie   2022 a fost adoptat  cu  18  voturi pentru). 
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Avand in vedere ca a 
fost  desemnat presedinte de ședință pentru aceasta lună( septembrie  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  15 proiecte de hotărâre, 2 procese verbale.De asemenea există 7(șapte) 
proiecte de hotărâre înscrise  suplimentar pe ordinea de zi : 

 
I. Proiect de hotărâre nr. 358 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 

27.09.2022)  privind  actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului 
local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , 
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modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi” , judetul Vaslui – initiator primarul 
municipiului Husi. 
 

II. Proiect de hotărâre nr.359 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 
27.09.2022)   privind actualizarea  creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului 
local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul  “Reabilitarea  
termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872  si a cheltuielilor legate 
de proiect ,  finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa 
priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de 
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 
mari– initiator primarul municipiului Husi. 
 

III. Proiect de hotărâre nr.360 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 
27.09.2022)   privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului 
local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul  de investitii “Reabilitarea 
instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui” – initiator 
primarul municipiului Husi. 
 

IV. Proiect de hotărâre nr.361 din 23.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 
27.09.2022)    privind rectificarea bugetului local  -etapa septembrie  2022– initiator primarul 
municipiului Husi.- forma modificata in data de 27.09.2022. 

 
V. Proiect de hotărâre nr.362 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 

27.09.2022)  privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  
integral sau partial din venituri proprii   - etapa septembrie 2022, – initiator primarul municipiului 
Husi. 
 

VI. Proiect de hotărâre nr. 363 din 26.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 
27.09.2022)   privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 77567 în 2  loturi 
distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte  situate in municipiul Husi – initiator primarul 
municipiului Husi.  
 

      VII.Proiect de hotărâre nr. 364 din 27.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL din 
27.09.2022)   privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului  situat în 
municipiul Huși , strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,ap.3,parter,județul 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 - - 
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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  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 - - 

            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  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 de către 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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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 22.09.2022 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.I.Proiect de hotărâre nr. 358 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 27.09.2022)  privind  actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale 
ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ 
Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi” , judetul Vaslui – initiator 
primarul municipiului Husi. 

 
       19.II.Proiect de hotărâre nr.359 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 27.09.2022)   privind actualizarea  creditelor de angajament pentru actiuni multianuale 
ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul  “Reabilitarea  
termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872  si a cheltuielilor legate 
de proiect ,  finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa 
priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de 
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 
mari– initiator primarul municipiului Husi. 
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         20.III.Proiect de hotărâre nr.360 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 27.09.2022)   privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale 
bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul  de investitii 
“Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui” – 
initiator primarul municipiului Husi. 

 
          21.IV.Proiect de hotărâre nr.361 din 23.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 27.09.2022)    privind rectificarea bugetului local  -etapa septembrie  2022– initiator 
primarul municipiului Husi.- forma modificata in data de 27.09.2022. 

 
         22.V.Proiect de hotărâre nr.362 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 27.09.2022)  privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice 
finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa septembrie 2022, – initiator primarul 
municipiului Husi. 

 
        23.VI.Proiect de hotărâre nr. 363 din 26.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 27.09.2022)   privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 77567 în 2  
loturi distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte  situate in municipiul Husi – initiator 
primarul municipiului Husi.  
 
        24. VII.Proiect de hotărâre nr. 364 din 27.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sed.CL din 27.09.2022)   privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al 
apartamentului  situat în municipiul Huși , strada Stefan cel Mare nr.16, 
bl.L.5,sc.A,ap.3,parter,județul Vaslui – initiator primarul municipiului Husi. 

 
         25.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  25 august  2022. 
          * A fost adoptat cu  18   voturi pentru)  
 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare , convocată de îndată a 
Consiliului Local al municipiului Huși din data de  15 septembrie  2022. 

           *A fost adoptat cu  18   voturi pentru)  
 

3. Proiect de hotarare nr.356 din 22.09.2022 privind respingerea plângerii 
prealabile nr.26937/29.08.2022 formulată de către  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. 

                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. Există avize favorabile din partea 
comisiei de specialitate pentru toate proiectele de hotarare înscrise pe ordinea de zi. 
            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.    Există avize favorabile din partea comisiei de specialitate pentru toate proiectele 
de hotarare înscrise pe ordinea de zi. 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe 
economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 
proiectul de hotărâre. Există avize favorabile din partea comisiei de specialitate pentru toate 
proiectele de hotarare înscrise pe ordinea de zi. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare? Da, va rog, domnule consilier Bobârnat Radu! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Da, nu stiu de ce era nevoie de avizul comisiei de 
urbanism la aceasta plângere, era de ajuns avizul Comisiei juridice, sau al Comisiei buget – 
finante!? Nu-si aveau locul aici, era de ajuns avizul Comisiei juridice. Era o “plangere 
prealabila”  si trebuiau indeplinite conditiile Legii nr.554/2000 a contenciosului administrativ, 
numai Comisia juridica trebuia sa se pronunte asupra acestui proiect de hotarare, din 
punctul meu de vedere. Eu  
v-am spus de data trecuta ca nu consider legal ca „aceste” proiecte de hotarare pe care le-
am mentionat eu in plangerea prealabila , sa nu fie insotite de  „avizul biroului economic”. 
Daca am dreptate sau nu, am formulat o plângere, si-a urmat cursul, dvs.veti vota daca o 
admiteti sau nu , eu o sa merg sa intreb o Instanta de contencios administrativ , si o sa 
vedem cine are dreptate!. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Asta vroiam si eu sa va spun, 
si in sedinta de randul trecut am spus tot acelasi lucru, fiecare si-a spus un punct de vedere, 
la final s-a supus la vot, eu am “o viza” din partea juristilor Primariei municipiului Husi, ne 
vedem in Instanta,nu este nici o problema! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : „Nu, ca imi iau avocat, ma scuzati! O sa-mi 
angajez avocat pentru ca s-ar putea sa vreau cheltuieli de judecata.” 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Vreau sa va spun ceva, 
domnule Bobârnat ! 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Da. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Asa, ca un argument pentru 
dvs.,sunt  acum  rapoartele de specialitate din partea Directiei Economice, pentru toate  
acele proiecte de hotarare , care nu au fost atunci…… 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Mai putin proiectul 
de hotarare cu “105.000”  reprez. “irigatii de la spatii verzi”, in rest exista “rapoarte de 
specialitate” de la Directia Economica. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : „Le-ati prins” acuma? 
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             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Da. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : „Problema este ca , daca o sa anuleze hotararile 
, s-ar putea sa fie niste consecinte. S-ar putea sa fie niste consecinte”. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Am bugetul aprobat in baza 
materialelor , nu este nici o problema, suntem invatati cu procese castigate, procese 
pierdute! 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu este vorba de procese! 
               Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Eu v-am spus ca argument. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : Din punctul meu de vedere, interpretez lucrurile 
intr-un anumit fel, dvs. in alt fel. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Vreti sa ne contram acuma 
amandoi? Fiecare interpreteaza lucrurile in felul lui. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Exact. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Eu v-am spus ca argument, 
am astazi viza Directiei Economice . 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Da, astazi da, dar la sedinta trecuta nu aveati 
viza de la Directia Economica pentru unele proiecte de hotarare. 
                Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Niciodata nu le-am avut 
pentru ca nu s-au solicitat  pana acuma. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : La genul acela de proiecte, da. Poate la unele 
nu, poate la unele nu, dar la acelea, da.  
               Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Singurele la care astept 
“validarea” sunt acelea cu apartamentele, in rest, nu stiu. Haideti, sa mergem mai departe, 
supuneti 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 - - 
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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 - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 
adoptată cu 12 voturi  pentru) , 6 abținere) - consilieri locali Aghiorghiesei Costel, 
Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
 

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. 

          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. 

▪ Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 
europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – 
avizează favorabil proiectul de hotărâre.   Există avize favorabile din partea 
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comisiei de specialitate pentru toate proiectele de hotarare înscrise pe ordinea 
de zi. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare ? 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Ar trebui sa ne prezinte Executivul care a 
fost  valoarea lucrarilor executate, care a fost valoarea lucrarilor care s-au reevaluat in urma 
cresterii preturilor ,  nu a fost prezentata o asemenea situatie in anexa la proiectul de 
hotarare, s-a trecut o suma de  “900 si ceva de mii”, plus ca intre timp , fata de proiectul  
aprobat initial care era de vreo “5 milioane 200 sau 400 de mii”, din care “900 de mii” erau 
contributia Primariei Husi , s-a ajuns acuma la o contributie de vreo “2 milioane si ceva” din 
partea Primariei. De unde a crescut  contributia Primariei intr-un asemenea procent ? Ar 
trebui, totusi, sa ne dea Executivul niste explicatii ! 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Noi cand am aprobat acest 
proiect ….. 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Este vorba si de proiectul acesta dar si de 
urmatorul. 
         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Ma lasati sa vorbesc? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Da, va rog! 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Va poate prezenta managerul 
de proiect, eu vreau sa va spun doar  atat, am avut niste indicatori tehnico-economici pe 
care i-am aprobat, care s-au realizat in proportie de “33%” ,intre timp firma a intrat in 
insolventa, chiar spre faliment, neputand sa mai continuie lucrarile . Ca la toate proiectele 
europene , si la celelalte, trebuie sa le actualizam preturile conform ordonantei care este. 
Din cate stiu eu , este realizat, cat a fost valoarea initiala?  
          Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor Europene: 
O treime. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Domnule Damian, aveti toate 
datele , nu ? 
           Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor Europene: 
Da, s-a executat  “1.570.824  lei cu TVA” care reprezinta 32% din valoarea contractata. Din 
valoarea actualizata este 24%, din valoarea actualizata. Cat priveste cheltuielile eligibile si 
neeligibile , la acest proiect , anumite cheltuieli sunt neeligibile si altele sunt eligibile. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar au crescut mult cele neeligibile. 
           Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor Europene: 
Ma lasati sa va explic? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Da, va rog! 
          Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor 
Europene:Bugetul, cand a fost  suplinit , s-a  aprobat in baza documentatiei de realizare a 
lucrarilor de interventie.Unele cheltuieli au fost supraestimate pentru ca nu erau bine 
definite, cheltuielile eligibile, cele neeligile au fost subestimate. Dupa aia, cand a venit 
proiectul tehnic , in anul 2020 s-a dat o hotarare de consiliu local in care s-a actualizat , si de 
la “900 de mii”  s-a  ajuns la “1700 ”. 
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             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: “1760” . 
             Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor 
Europene:Da. In proiectul tehnic se cunoasteau  foarte bine care cheltuieli sunt eligibile si 
care sunt neeligibile. Ceea ce am facut noi , “economia”  care s-a facut la neeligibile ,  
am lasat-o in buget, si acum toate cheltuielile eligibile , si cele neeligibile s-au urmarit, nu vor 
fi suportate de catre noi. Din “rezerva initiala” de la buget se vor plati toate. Astea sunt 
neelibigile pentru ca natura lor este neeligibila, este vorba de “avize ISU”, lucrari conexe 
care sunt conexe la lucrarile de eficientizare energetica. Actualizarea a facut-o proiectantul 
acum, ca si atunci in 2020 cand la proiectul tehnic s-a incadrat in indicatorii aia, dar acum 
fiind foarte clar care cheltuieli sunt  eligibile si care sunt neeligibile, au trecut de la  “900” la 
“1.700 mii “, si acum numai cele neeligibile au crescut de la , dar au crescut datorita 
preturilor . 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Deci, cei 900 de mii care au rezultat din  
reevaluare , eu intrat tot pe cheltuiala neeligibila? 
             Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor Europene: 
Cei “900 de mii”, atunci cand s-a semnat contractul ….. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu primii, astia 900 de mii din  
reevaluare ?! 
              Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor 
Europene:Da, da, este vorba de 780 de mii. 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Dar nu este vorba  
900 de mii, Valerică! 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Este vorba de 780.000 . 
              Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor 
Europene:Da, 780 de mii cheltuieli neeligibile. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Este detaliat in 
proiectul de hotarare la creditele de angajament pentru  Primaria municipiului Husi ….. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Am vazut ca ati trecut ceva peste 300 de 
mii. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Haideti , sa va explice doamna 
Trofin si dupa aia discutam! 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Diferenta totala la 
data de astazi pe care am pus-o in 2023 este “913.780”  din care cheltuieli neeligibile 
“768.720”. Noi, deja avem trecuta suma in buget  pe anul 2022 la data de astazi “1.510.000” 
care este prin hotarare de consiliu local alocata din excedentul bugetar la 31.12, iar   
“768.000” nu afecteaza bugetul pe anul in curs , este trecut in 2023. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Toata suma ? 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: “768.000” . Anul 
acesta avem, domnule Bobârnat ! 
             Domnul consilier Bobârnat  Radu: Am inteles!  „768” prindeti in buget pe anul viitor, 
nu ? 
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             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: In 2023, este facut 
proiectul pe credite de angajament. 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Sa stiti ca pe licitatii avem 
mari probleme  cu firmele. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar ce lucrari au mai ramas de finalizat? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca s-au facut numai 24%!? 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: S-a facut numai 24%, au 
ramas  instalatiile termice, au ramas instalatiile electrice, cladirea care ne-a  impus-o ISU, 
exact ca la Cinematograf, acelasi lucru avem…. 
              Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor 
Europene: Tot ce inseamna “proiect ISU”, detectare, cu centrala de semnalizare. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Intelegem ca  faceti o alta licitatie pentru 
continuarea lucrarilor?! 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: De asta am si aprobat 
indicatorii tehnico-economici. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Am vazut , dar asta scrie si in referatul 
de aprobare. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Da, in vederea scoaterii la 
licitatie , sa vedem cat de repede gasim un alt constructor. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Nu aveti valoarea , cat a fost executat? 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Scrie in devizul general, 
doamna consilier ! 
              Domnul ing.Damian Valerică – consilier, Birou Managementul Proiectelor 
Europene:  “1.570.000”  a fost executat . Ce vreti sa aflati, spuneti mai clar? 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Daca pe contract 
se mergea numai pe “ajustare” la Ordonanta, dar in conditiile in care trebuie scos la licitatie , 
obligativitatea este de actualizare efectiva. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Uitati-va si la alte primarii , 
este aceeasi situatie, peste tot constructorii renunta! Se declara in insolventa, renunta, nu ai 
nici un “cadru” , pentru ca preturile nu mai sunt corespunzatoare cu pretul materiei prime 
sau al produselor cu care se aprovizioneaza ei. 
            Domnul consilier Bobârnat  Radu: Spuneti ca nu exista nici un „cadru” sa-i trageti la 
raspundere ? 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: La insolventa, nu stiu !? 
             Domnul consilier Bobârnat  Radu : Pentru ca renunta? 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Firma este deja in faliment. 
             Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic: Ma scuzati ca intervin, este deja 
prevedere legala ca atunci cand preturile nu acopera preturile constructorului , are dreptul 
sa rezilieze contractul. 
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             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Eu ma gandesc cu groaza, 
daca nu se reglementeaza pretul la energie, la gaze, toate astea, ce inflatie vom avea in 
continuare, ce preturi vom avea la materiale . Acuma am primit si noi acasa  facturile la gaz! 
Haideti , domnule consilier Matei, supuneti la vot proiectul ! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 
exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

 

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

            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. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 
organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

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

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
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 

             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 : 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 - - 
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2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
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. 

            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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▪ Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 
tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – 
avizează favorabil proiectul de hotărâre. Există avize favorabile din partea 
comisiei de specialitate pentru toate proiectele de hotarare înscrise pe ordinea 
de zi. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  solicita domnilor consilieri sa 
faca propuneri pentru completarea Art.1 din proiectul de hotarare. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu  propune pe domnul consilier Aghiorghiesei Costel. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte 
propuneri , supun  la vot propunerea  (domnul consilier Aghiorghiesei Costel) formulata 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

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

19.  Țocu Cătălin  X - - 

               Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Propunerea 
(domnul consilier local Aghiorghiesei Costel )   a fost aprobată  cu 18 voturi  pentru) . 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre  completat.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :     

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 
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              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  
completată ( domnul consilier local Aghiorghiesei Costel)  a fost adoptată cu 18 voturi  
pentru) . 
 

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. 

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

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  solicita domnilor consilieri sa 
faca propuneri pentru completarea Art.1 din proiectul de hotarare. 
       Domnul consilier Bobârnat Radu  propune pe domnul consilier Aghiorghiesei Costel. 
       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte propuneri, 
supun  la vot propunerea  (domnul consilier Aghiorghiesei Costel) formulata 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 
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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 - - 

               Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Propunerea 
(domnul consilier local Aghiorghiesei Costel )   a fost aprobată  cu 18 voturi  pentru) . 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre  completat Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 
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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 
completată ( domnul consilier local Aghiorghiesei Costel)   a fost adoptată cu 18 
voturi  pentru) . 

 
 

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. 

             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 : 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”.  
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            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
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. 
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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.     

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

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

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

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 - - 

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

 
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. 

               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 : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare ?  
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnul presedinte, numai 
putin ?! 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :Da, domnule primar! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Strada Petru Filip , domnule 
Dumascu, nu este pe “proiect european”?  Am spus proiectantului , parca , sa se scoata, 
 nu ? S-au gresesc eu? 
            Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic : Nu este vorba despre strada 
Petru Filip, este strada Vasile Țîmpu, Vasile Tîmpu! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da, imi cer scuze! 
           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”.  
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            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
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. 
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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.     

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

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

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

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 - - 

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

 
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. 

              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. 
           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  
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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 - - 

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

 
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. 

             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 consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 
protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. Există 
avize favorabile din partea comisiei de specialitate pentru toate proiectele de 
hotarare înscrise pe ordinea de zi. 
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           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare ?  
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: As avea eu aici o intrebare, suntem al 
proiectul cu “dezmembrare”?  
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Nu, suntem la proiectul de 
hotarare cu “modificarea și completarea  Inventarului  bunurilor mobile şi imobile care 
aparțin domeniului privat  al municipiului Huși”. Urmatorul proiect de hotarare este cu 
dezmembrare terenuri, la punctul nr.15. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 
exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

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

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
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. 

              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 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 ? 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aici am o intrebare, exista o cerere tip pe 
care o depun solicitantii  in vederea dezmembrarii  terenurilor pentru eliberarea autorizatiei 
de constructie? Spun asta pentru ca, am vazut 2 cereri similare in care se mentioneaza data 
la  care a intrat in posesia terenului respectiv, la celelalte nu se mentioneaza. Tocmai in una 
din aceste cereri se mentioneaza ca a intrat in posesia terenului in anul 2012, ori noi stim ca 
in urma cu 1 an si ceva, poate anul acesta, s-au preluat de catre Primarie terenurile pe care 
nu s-a construit nimic. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In cazul acesta poate sa fie 
urmatorul fenomen, i s-a eliberat autorizatie de constructie cu ceva ani in urma, fara sa fie 
nevoie de dezmembrare. Acum, probabil ajungand la intabulare, nu stiu exact cazul, dar, 
probabil, ajungand la intabulare, ca sa-si definitiveze documentatia, ii trebuie dezmembrarea 
terenului. Cu aceasta ocazia , sa-I aduc aminte domnului ing.Ailenei, in ce priveste 
dezmembrarile, este venita o rectificare la notariat, dezmembrarile trebuie facute in baza 
certificatului de urbanism si dvs. trebuie sa emiteti certificate de urbanism pentru 
dezmembrare. 
         Domnul   ing.Ailenei Marius – arhitect șef:Da, stiu. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Daca dvs. stiti despre ce este 
vorba, nu pot sa stiu ce s-a dat in 2012, materialul a fost facut , eu eram la Bucuresti. 
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          Domnul   ing.Ailenei Marius – arhitect șef: In acest caz este cum ati spus dvs.domnule 
primar! 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Este cum am spus eu, da? 
          Domnul   ing.Ailenei Marius – arhitect șef: Da. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Stiu ca anul trecut s-au preluat niste 
terenuri de catre Primarie. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Anul trecut s-au preluat niste 
terenuri  care nu aveau eliberate autorizatii de constructie , care nu aveau  construit nimic . 
Cei care aveau autorizatiile de constructie expirate, certificate de urbanism expirate , dar 
care aveau constructii incepute intr-o anumita faza, acele terenuri le-am lasat, in situatia de 
astazi cred ca nici eu nu pot sa termin o casa in 2 ani de zile. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Revin la intrebare totusi, exista un model 
de cerere tip? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu cred ca  exista un astfel de 
model tip de cerere. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ar trebui  totusi sa existe un model tip de 
astfel de cerere, in care sa spuna in ce an a primit  terenul. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule ing.Ailenei, daca 
exista un astfel de formular tip , va rog sa-l lasati jos la “registratura” ,  sa fie completat. 
          Domnul   ing.Ailenei Marius – arhitect șef: Nu exista un astfel de formular de cerere. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Va multumesc! Supun la vot 
proiectul de hotărâre in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

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

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
 

16. Proiect de hotarare nr.353 din 22.09.2022 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. 

             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 : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare ?  
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vindem la valoarea de acolo sau mai 
“punem ceva”, domnule primar? 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Eu v-am explicat ca am fost 
nevoit sa stau la Bucuresti 2 zile, pentru nevoile Primariei Husi, nu am avut timp sa ma uit 
pe evaluare , cand am stiut materialul am propus majorare , daca pretul era considerat prea 
mic, este material pe ordinea de zi, fiecare dintre dvs. aveti dreptul sa va spuneti punctul de 
vedere. 
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           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu este echitabil fata de cei care au avut  
un alt pret. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Are cine sa-l atace in 
contencios, sper sa piarda!” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Aveti “informarea” facuta , 
aveti dreptul fiecare dintre dvs. sa va spuneti  punctul de vedere, sa-l ajustati, faceti cum 
credeti fiecare! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu mă abțin). 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pana acum  primarul a tot 
“ajustat”,  acum faceti cum credeti dvs.! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ar trebui sa respectam o regula, s-a putea 
spune ca am dezavantajat  pe altii si avantajam pe unii. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Are avizul „biroului economic” ? 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Este. Rapoartele de 
la Directia economica au venit ulterior dupa ce au fost transmise materialele de sedinta, dar 
v-au fost trimise on-line. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Da, s-au trimis odata cu „completarea”, dar cand  
s-au transmis materialele , nu erau anexate. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Trebuie sa le solicitati in 
sedinta comisiei !  
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Au fost  transmise odata cu 
proiectele “suplimentare”. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Aveti o problema cu 
Directia Economica! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Nu, dar la sedinta trecuta, de la Directia 
Economica nu erau avizele! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din punctul meu de vedere, 
haideti sa ne intalnim in comisie, haideti sa le analizam impreuna cu functionarii, haideti sa 
vedem situatia exacta! Daca venim numai in on-line, venim numai in sedinta si cerem!? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:  In plen ce facem ? Numai luam act de ce ati facut 
dvs. si ce am facut noi in comisii ? Eu zic ca discutam aici, dezbatem..... 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu nu am citit materialul si nu 
ma pot pronunta! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Iar in „chestiune de contencios” o sa trebuiasca 
sa va obisnuiti, asta este treaba! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar nu este nici o problema, 
domnule consilier Bobârnat! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Ati zis ca „sunteti obisnuit” cu procesele. 
Nu am eu timp sa ma ocup de chestiunea asta ca...! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: De cand sunt la Primarie,  
m-am invatat cu  astfel de chestii, intamplator nu am timp sa dau   declaratii . 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Dar nu va cheama pentru declaratii acolo. 



36 | P a g e  

 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu la asta, sunt sătul de ….. 
Asta este, eu ma bazez pe documente , sunt functionarii primariei care-si asuma intocmirea 
materialelor! 
 
 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Este vorba de legalitate, domnule primar! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am trecut de punctul 
ala,da?Doamna consilier Popa a pus o intrebare, eu am spus ca si dvs. va puteti spune 
punctul de vedere, dar dvs.asteptati un punct de vedere de la mine. V-am spus ca nu am 
citit materialul, nu stiu materialul ! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Aveati obiceiul sa propuneti majorarea  pretului. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: De data asta o sa va las  pe 
dvs. sa decideti. Daca nu vreti, asta inseamna ca am facut abuz de serviciu pana acum , 
nu? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Dvs. aveti majoritatea, stiti ca noi suntem 
minoritatea. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am o problema, domnule 
consilier! Am un material pe ordinea de zi, care are o anumita forma, puteti sa-l votati asa 
cum este prezentat , puteti sa propuneti altceva, puteti sa-l respingeti. Aveti propuneri, va 
rog sa le faceti! 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Vreau sa intreb si eu 
ceva, pentru mine, da? Atata timp cat in legislatie imi spune ce inseamna evidenta  
contabila, acea reevaluare, care se vine in sedinta consiliului local odata la 3 ani de zile, 
Ordinul 3471 , si precizeaza in legistatie ca in conditiile de vanzare, inchiriere, concesiune, 
se apeleaza la o “persoana juridica  autorizata”. Eu, functionar la Primaria Municipiului Husi , 
pot sa ma consider mai “autorizata” decat  “persoana juridica  autorizata”? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:   La cine va referiti? 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Fizica sau juridica, 
dar este autorizata. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Dvs.nu. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Inseamna ca nu 
trebuia dat avizul Directiei Economice ! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Ba da! 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Păi, de ce? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Pentru ca Directia Economica este cea care 
verifica daca in inventarul municipiului Husi exista o astfel de inregistrare. 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Directia Economica o 
introduce in inventar, mai departe se face comparatie, stiti dvs.foarte bine, asa scrie in lege, 
se compara valoarea de inventar cu valoarea….. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu:   Asta trebuie sa verificati si dvs., sa vedeti daca 
expertul a respectat..... 
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          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Ce am scris in raport, 
dar nu ec.Trofin avizeaza ceva “autorizat”, un document care este facut de o “persoana 
autorizata”. Te obliga  legea. 
 
 
 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:   Proiectele de hotarare care au  impact   asupra 
bugetului  trebuie avizate de biroul  economic! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier Bobârnat, 
eu zic ca am lamurit la „punctul 1” de pe ordinea de zi, adica punctul nr.3 care a fost primul 
proiect de hotarare, am lamurit cum vom proceda.  
           Domnul consilier Bobârnat Radu:   Suntem in dezacord! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca stam acum si analizam 
ce a spus unul, ce a spus doamna director economic…. 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Nu ce a spus doamna 
director, este o realitate! Eu nu sunt persoana autorizata in evaluare.! 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:   Directia economica trebuie sa avizeze pentru ca  
este un proiect de hotarare cu impact asupra bugetului local. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Am scris in raport, 
domnule consilier! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Astazi aveti “avizele” de la 
Directia Economica. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Astazi este altceva. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: De ce nu au fost data trecuta, 
am mai discutat despre acest lucru! 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Mai este o problema totusi, de foarte multe 
ori s-au facut “observatii” la rapoartele de evaluare, le-am facut, am aratat care au fost 
“anomaliile” si “erorile” care au existat, si totusi se insista sa se mearga pe acelasi evaluator. 
Vreau sa intreb Primaria, a incheiat “contract pe viata” cu acest evaluator? Chiar nu mai 
sunt alti evaluatori in Hușul ăsta? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Chiar nu stiu cine face 
evaluarea ! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ei, nu stiti! Uitati-va si vedeti ca scrie in 
material! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Astazi am mai avut o 
“clarificare” de la o firma care nu stiam cine este, nu ma ocup de achizitii. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:  Inseamna ca daca nu stiti dvs., este altcineva in 
Primarie care stie. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sigur stie, mai bine decat dvs. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Probabil, domnule consilier 
Bobârnat, se aplica principiul „oferta cea mai mica”, stiti foarte bine ca in ziua de astazi 
„pretul conteaza”! De asta am pierdut un constructor  la Primariei si am fost nevoiti sa luam 
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„aceasta firma” despre care stiam din start ca „o va duce greu”, pentru ca avea lucrari 
similare la Iasi, avea lucrari similare la Hoceni, avea lucrari similare la Bîrlad, stiam ca „nu 
poate sa le duca”, din punctul meu de vedere , eu nu stiu ce mobilizare si capacitate tehnica 
are o firma. Ies acum din sala, a venit directorul de la Spital, trebuie sa vorbesc cu 
dumnealui, daca aveti o problema , revin ! 
 
 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Nu este nici o problema, asteptam! 
           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”.  
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu ma abțin) , am  facut de prea multe ori 
observatii asupra rapoartelor de evaluare ,  in proiectul de hotarare este mentionat un articol 
clar  - “se insuseste” raportul de evaluare. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :Multumim! 
            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 si-a exprimat votul,  

nu se afla în sala  de ședință. 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - - 
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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 16  voturi  pentru) , 1 abținere) - doamna consilier Popa Cătălina Eugenia. 
  Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla în sala  de ședință. 

 
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. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu:  Exista toate avizele la acest proiect de hotarare, si 
de la Comisia economica ?  
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Da, exista. De la 2,5 lei tariful 
de calatorie  creste la 3 lei. 

• 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. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:O iau ca pe un 
compliment, nu ca pe o atragere a atentiei, domnule Bobârnat, inseamna ca este 
„extraordinar de important” avizul Directiei Economice! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Bineinteles , ca este important.! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Cand este vorba de bani publici !? 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Trebuie sa 
multumesc pentru compliment. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Cu placere! 
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Intrebari, 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
           18.I.Proiect de hotărâre nr. 358 din 23.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi 
a sed.CL din 27.09.2022)   privind   actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni 
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 
pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia 
, Municipiul Husi” , judetul Vaslui – initiator primarul municipiului Husi. 
          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 
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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. 

• 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla în sala  de ședință. 

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 Iacob  Ioan nu si-a exprimat votul, nu se 
afla în sala  de ședință. 

 
         19.II.Proiect de hotărâre nr.359 din 23.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi 
a sed.CL din 27.09.2022)  privind actualizarea  creditelor de angajament pentru actiuni 
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru 
obiectivul  “Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod 
SMIS 117872  si a cheltuielilor legate de proiect ,  finantare solicitata in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei 
catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice mari– initiator primarul municipiului Husi. 
             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. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 
organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : 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) 
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1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
            20.III.Proiect de hotărâre nr.360 din 23.09.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de 
zi a sed.CL din 27.09.2022) privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni 
multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru 
obiectivul  de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a 
Municipiului Husi,judetul Vaslui” – initiator primarul municipiului Husi. 
             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. 

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

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 
organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 



45 | P a g e  

 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
          21.IV.Proiect de hotărâre nr.361 din 23.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi 
a sed.CL din 27.09.2022)  privind rectificarea bugetului local  -etapa septembrie  2022– 
initiator primarul municipiului Husi. – forma modificată a ph.din data de 27.09.2022. 
          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. forma modificată a ph.din data de 27.09.2022. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 
privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
forma modificată a ph.din  data de 27.09.2022. 

         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : As vrea sa fac o 
precizare, la acest proiect de hotarare au intervenit niste modificari, astazi, v-a fost 
transmisa si dvs. forma modificata, ca sa nu mai facem o alta sedinta. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Este vorba de acei 200 mii lei , da ? 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Da. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: 212.000 lei veniti 
pentru recensamant. 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Da, pentru 
recensamant. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Comunicarea sumei 
este venita astazi. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Au destinatia precisa. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Da, asa este, suma 
se inscrie in buget  la Cap.51.02, ptr.achitare drepturi persoane care au participat la 
recensamant. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre in varianta propusa de initiator( forma modificată in data de 27.09.2022).Cine este  
pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
                  Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 
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Nr.  

crt. 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

 
        22.V.Proiect de hotărâre nr.362 din 23.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de 
zi a sed.CL din 27.09.2022) privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii  - etapa 
septembrie 2022, – initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta avizele comisiilor  de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare: 
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• 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 ? Nu sunt, trecem la vot. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de 
hotărâre in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 
exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

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 - - 

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

 
 
 
 
 

             23.VI.Proiect de hotărâre nr. 363 din 26.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de 
zi a sed.CL din 27.09.2022)   privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - terenuri cu 
nr.cadastral 77567 în 2  loturi distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte  
situate in municipiul Husi – initiator primarul municipiului Husi.  
          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 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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  
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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 - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 
adoptată cu 18 voturi  pentru) . 
 
       24.VII.Proiect de hotărâre nr. 364 din 27.09.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sed.CL 
din 27.09.2022)   privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al 
apartamentului  situat  în municipiul Huși , strada Stefan cel Mare nr.16, 
bl.L.5,sc.A,ap.3,parter,județul Vaslui – initiator primarul municipiului Husi. 

          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 - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 
adoptată cu 18 voturi  pentru) . 
 
          25.Diverse. 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu: Poate mai vrea domnul primar sa ne spuna 
ceva!? 
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            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cand se da in folosinta  Cinematograful? 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Referitor la Cinematograf, 
nu depinde de mine, este la CNI, la CNI este un CT care inca nu s-a finalizat, din care stiu 
eu, nu am fost saptamana trecuta in sala, erau scaunele la vama la Vaslui , nu stiu daca au 
ajuns. Din cate stiu eu, Cinematograful este gata la interior, ramane doar fațada , care “este 
prinsă”  astăzi, si cred ca mai este “cușca” aceea , sa-i spunem asa, unde trebuie introdus 
generatorul de protectie pentru iarna. Vreau sa va spun, este si presa aici, poate ne ajuta si 
ei, avem „Zilele Husului” pe 1 si 2 octombrie 2022, la care va asteptam pe toti, nu costa 
„Carla’s Dreams”  cat au scris „colegii” doamnei  Alina Darie.... 
          Doamna Alina Darie – Ziarul “Vremea Noua” Vaslui : Doamna Alina Darie a scris, nu 
colegii dumneai! 
          Domnul consilier  Bobârnat Radu: Nu costa 26.000 de euro? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Nici intr-un caz!” 
          Doamna Alina Darie – Ziarul  “Vremea Noua” Vaslui : Domnule primar, domnule 
primar, imi dati voie ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Doamna Alina Darie, imi puneti 
intrebari dupa ce vorbesc, da? 
         Doamna Alina Darie – Ziarul “Vremea Noua” Vaslui : Sigur, sigur! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In al doilea rand, avem si un 
“partener”, care ne va trimite “2 miliarde” de lei  pentru Zilele Husului . Se numeste Consiliul 
Judetean. 
          Domnul consilier  Bobârnat Radu: Da, un „partener serios”. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Credeam ca da cineva din buzunarul lui! 
Dar tot  din buget!? 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu: Tot din „banii nostri’ . 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: A dat din banii lui, domnul 
Ciomaga de la VIACONS, 50.000 lei pentru scena, a vazut ca nu era, mai sunt niste firme 
care au dat bani, in total 65.000 lei  din sponsorizari. I-ati aprobat astazi in buget. 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu: Consiliul Judetean ar putea fi mai generos, sa 
ajute la finalizarea proiectelor. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Consiliul Judetean ne-a ajutat 
si ne va ajuta totdeauna. 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu: Inclusiv cu „Zilele Husului”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ne-a ajutat totdeauna, 
domnule Bobârnat! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Domnule primar, pana pe 01 octombrie  
fierbe mustul! O sa fie tulburel, asta vroiam sa spun! Mustul de la “mustărie” se transformă 
in tulburel!  
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cand o sa ma vedeti pe mine 
ca consum alcool, mai este ! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu stiu daca pana atunci (01 oct.2022) o 
sa mai fie de interes mustăria!? 
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          Domnul consilier  Bobârnat Radu: Pana la urma, vine „Carla’s Dreams”  ? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cine? 

          Domnul consilier  Bobârnat Radu:  „Carla’s Dreams” !  
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Atata timp cat este pe afis si 
avem contract cu el!? 
          Doamna Alina Darie – Ziarul  “Vremea Noua” Vaslui : “Vedeti domnule primar, presa a 
luat din procesul verbal , o sa vi-l dau maine, in care ati avut o discutie cu doamna consilier 
Popa .” 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “Da, asa este, are dreptate!” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Doamna Alina Darie, in 
“procesul verbal” din care ati luat dvs., era o suma de bani in care erau trei formatii , dar nu 
asta este problema!” 
           Doamna Alina Darie – Ziarul  “Vremea Noua” Vaslui :“Dar daca dvs. ati facut 
afirmatia!?” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “De ce v-ati enervat, doamna 
ziarista?!” 
             Doamna Alina Darie – Ziarul  “Vremea Noua” Vaslui : “Spuneti in plenul sedintei de 
Consiliu Local , ca am scris eu, ca nu am scris eu, sa stiti ca fiecare text care este semnat 
de mine, este scris de mine!” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Doamna Darie, intamplator, 
nu citesc “Vremea noua”! “ 
            Doamna Alina Darie – Ziarul  “Vremea Noua” Vaslui : “Ne pare rau, ati afla lucruri 
interesante! Ca nu sunt medicamente la Spital, printre altele!” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Un ziar care scrie la 
comanda. Nu mai are nevoie de sponsori acuma, are sponsor principal!”. 
              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  27 septembrie   2022 .  
              
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR GENERAL ,   
                               Matei Ionel                                                                 jr.Monica Dumitrașcu  
 
 
 
 
 
 
 
     Întocmit, 
     Consilier  
 Anișoara Oprea  


