
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

MUNICIPIUL  HUŞI 

PRIMAR 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

web : www.primariahusi.ro 

e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
   DISPOZIŢIA NR. 798   

cu privire la  convocarea Consiliului Local al municipiului Huşi în şedinţă  

ordinară , în ziua de  27 octombrie 2022 
 

 

            În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) și art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3)lit.a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

           În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI HUȘI 

D I S P U NE  : 

 

   Art.1.(1) Consiliul Local al municipiului Huşi  se convoacă în şedinţa ordinară  

pentru ziua de   27 octombrie 2022   , ora  15,00. 

           (2) Lucrările ședinței ordinare  din  data de   27 octombrie 2022   se desfășoară  la 

camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 

           (3) Ordinea de zi  este stabilită conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

           Art.2. Documentele înscrise  pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit 

consilierilor locali prin intermediul poștei electronice. 

           Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele  

prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al municipiului Huşi. 

           Art.4. Aleșii locali vor  transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condiţiile legii. 

 

 
                                                                                               HUȘI,  21 octombrie 2022 

 

                        PRIMAR,                                                Contrasemnează pentru legalitate , 

                  ing.Ioan Ciupilan                                                            Secretar general                                               

                           jr.Monica Dumitrașcu 
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                                                                                  Anexa  

la Dispoziţia nr. 798 din 21.10.2022     

a Primarului Municipiului Huşi  

 

PROIECT 

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din 

data de   27 octombrie 2022 
 

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

municipiului Huși din data de  27 septembrie 2022. 

 

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

Consiliului Local al municipiului Huși din data de  06 octombrie  2022. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.373 din 20.10.2022 privind acordarea unui aviz de 

principiu in vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare 

infiintarii Teatrului Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Huși – 

initiatori consilieri locali : Romila Claudiu, Patrașcu Luiza, Toma Cătălina 

Tania . 

 

4. Proiect de hotărâre nr.377  din 21.10.2022  privind modificarea organigramei si 

a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Husi – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.367 din 04.10.2022 privind alocarea sumei de 371.513,80 

lei cu TVA necesară  pentru realizarea devierii conductei de canalizare pluvială  

din zona străzii Sf.Gheorghe, cu punctul de deversare lânga podul de pe strada 

Căpitan Carp – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.370 din 20.10.2022 privind aprobarea  Programului de   

pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile  publice din municipiul  

Huşi pentru perioada 01  noiembrie 2022 –  31  martie 2023   şi  a   Programului  

cu principalele  măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale 

situaţiilor de urgenţă  specifice  sezonului rece pentru perioada 01  noiembrie 2022 

–  31  martie 2023 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.371 din 20.10.2022 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul 

de investiţie “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

pentru corp clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, în 

vederea implementarii proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir“  SMIS 122165, ca urmare a cresterii preturilor – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 



8. Proiect de hotărâre nr.372 din 20.10.2022 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

pentru corp clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, 

urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic– 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.376 din 21.10.2022 privind aprobarea preluării și 

înscrierii în domeniul privat al municipiului Huşi a imobilului teren în suprafață de 

1084 mp, situat pe str. Fundătura Viticulturii nr.18,înscris în CF nr.72496 Huşi , și 

a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Huşi a 

respectivului imobil teren– inițiator primarul municipiului Huși. 

 

10.  Proiect de hotărâre nr. 378 din 21.10.2022  privind modificarea si completarea 

art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022  privind aprobarea 

utilizarii excedentului bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 

31.12.2021, ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  buget 

local 2022 , modificata si completata de  Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 

12.07.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11.  Proiect de hotărâre nr.379 din 21.10.2022  privind aprobarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   “Dezvoltarea serviciilor de 

ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala 

Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389– 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

12.  Proiect de hotărâre nr. 380 din 21.10.2022  privind  actualizarea   creditelor de 

angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, 

pentru perioada 2020-2023  pentru obiectivul  “Reabilitarea , modernizarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol 

“Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul  Programului 

Operaţional  Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi 

formare,  inclusiv  în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii prin  dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 

formare , obiectiv specific  10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi  tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 381 din 21.10.2022   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” – 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

 

 



14. Proiect de hotărâre nr.382 din 21.10.2022  privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin 

asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala) – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

15.  Proiect de hotărâre nr.383 din 21.10.2022   privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, 

pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-

2021” si “Program reparatii strazi in Municipiul Husi,Jud. Vaslui pentru anul 

2022-2023” – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

16.  Proiect de hotărâre nr.384 din 21.10.2022  privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada 

Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, 

Județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

17.  Proiect de hotărâre nr.385 din 21.10.2022   privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului 

Urbanistic General  și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul 

Huși,județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.386 din 21.10.2022  privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, 

pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si 

infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ” – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.387 din 21.10.2022  privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul  “ Constructia unui centru 

multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

20. Proiect de hotărâre nr.388 din 21.10.2022  privind actualizarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa 

Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod 

SMIS 142238” – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

21.  Proiect de hotărâre nr.389 din 21.10.2022  privind aprobarea repartizarii sumei 

de 20,0 mii lei din bugetul local  al municipiului Husi in vederea sustinerii 

financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi , inițiator 

primarul municipiului Huși. 



 

22. Proiect de hotărâre nr.390 din 21.10.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu in vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia 

Consiliului Local al municipiului Husi in cuantum  de 10% din valoarea 

cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”  Husi 

din bugetul Ministerului Sanatatii – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

23. Proiect de hotărâre nr.391 din 21.10.2022  privind  aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si 

infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240 , – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

24.   Proiect de hotărâre nr.392 din 21.10.2022  privind rectificarea bugetului local  

-etapa octombrie  2022, – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

25.  Proiect de hotărâre nr.393 din 21.10.2022   privind  rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din 

venituri proprii   - etapa octombrie 2022, – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

26. Diverse. 
 

 

 
SECRETAR GENERAL,  

jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 


