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MINUTA 
                                                                  Incheiată  astăzi 27 octombrie  2022  
în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși , la sediul Primariei Municipiului Husi, str.1 
Decembrie, nr.9, in conformitate cu art.11-12 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Husi 
 
 

Consiliul Local al municipiului Huși , județul Vaslui,  a fost convocat in sedinta ordinara la data mai sus mentionata, 
prin dispozitia Primarului nr.798 din 21.10.2022 ,  din  cu respectarea intocmai a prevederilor legale, respectiv art.134, al.1, al.3 
lit.b, art.133, al.2, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare. 

Secretarul general al Municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu , deschide sedinta ordinara a CL Husi  care s-a 
desfasurat la sala 20 , constatand ca este indeplinita conditia art.137 al.1 din OUG nr.57/2019, intrucat sunt prezenti 19 
consilieri locali in sala de sedinta . 

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Husi: domnul Ciupilan Ioan –Primarul Municipiului 
Husi,secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrascu , reprez.din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Husi . Nu a participat presa locala. 

Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Husi din 27 octombrie 2022  sunt conduse de catre d-nul  
consilier Matei Ionel – presedinte de sedinta. 

Pe ordinea de zi a sedintei, conform dispozitiei de convocare, au fost inscrise un numar de 23  proiecte de hotărâre, 2 
procese verbale.Un numar de 5(cinci) proiecte de hotarare au fost propuse suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 
27.10.2022. 
A fost supusa aprobarii ordinea de zi  cu urmatoarele puncte: 

 
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 formalitati lor 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. 
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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. I.Proiect de hotarare nr. 394 din 24.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 
27.10.2022) privind alocarea sumei de 16.766,53 lei cu TVA necesara pentru lucrări de reparații conductă de 
agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din municipiul Huși , județul Vaslui  - initiator primarul 
municipiului Husi . 
 



         27.II.Proiect de hotarare nr. 395 din 24.10.22022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 
27.10.2022)   privind alocarea sumei de  27.000,66  lei cu TVA necesară  pentru  reabilitarea instalației de încălzire 
centrală din clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, din municipiul Huși, județul Vaslui - initiator primarul 
municipiului Husi . 
 
         28. III.Proiect de hotarare nr. 396 din 25.10.2022- forma modificata in 26.10.2022 (inscris suplimentar pe 
ordinea de zi a sedintei CL din 27.10.2022)  privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, 
bloc 19, parter, jud. Vaslui ” – initiator primarul municipiului Husi. 

 
          29.IV.Proiect de hotarare nr.397 din 26.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 
27.10.2022)  privind  scoaterea din inventarul domeniului  privat al municipiului Huși a construcției  situată  pe 
Drum Coțoi nr.2 , înregistrată în domeniul privat la poziția nr.159 – initiator primarul municipiului Husi. 

 
          30.V.Proiect de hotarare nr.398 din 27.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 
27.10.2022)  pentru aprobarea proiectului  “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in 
cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01, si a bugetului acestuia – 
initiator primarul municipiului Husi. 
 
         31.Diverse. 

           In urma analizarii si dezbaterilor purtate pe marginea ordinei de zi, au fost adoptate 

urmatoarele hotarari:  
 

➢ Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din data de  27 
septembrie  2022. 

          * A fost adoptat cu   19 voturi pentru)  
 

➢ Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare , convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului 
Huși din data de  06 octombrie  2022. 

           *A fost adoptat cu  19  voturi pentru)  
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.346 din 27.10.2022  privind modificarea organigramei si 
a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

                * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Doamna consilier Rotariu Nicoleta nu si-a exprimat 
votul, nu se afla in sala de sedinta.  
 

 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.347 din 27.10.2022  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. 

            * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.348 din 27.10.2022  privind acordarea unui aviz de 
principiu in vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului  
Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Huși . 

                   * A fost adoptata cu  13  voturi pentru), 6 abținere). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.349 din 27.10.2022  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 . 

                 * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 



 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.350 din 27.10.2022  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 . 

                * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.351 din 27.10.2022  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 tehnico-economici 
la faza Proiect ethnic . 
              * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 

 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.352 din 27.10.2022  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. 
                  * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢  Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.353 din 27.10.2022  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. 
               * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.354 din 27.10.2022  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. 
                * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢  Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.355 din 27.10.2022  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. 
                 * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.356 din 27.10.2022  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”. 
                 * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat 
votul, nu se afla in sala de sedinta.  
 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 357 din 27.10.2022  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) . 
              * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat 
votul, nu se afla in sala de sedinta.  
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.358 din 27.10.2022  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”. 
                       * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢  Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.359 din 27.10.2022  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 ” . 
                 * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢  Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.360  din 27.10.2022  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 ”. 
                     * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.361 din 27.10.2022  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 ” . 
                      * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.362 din 27.10.2022  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”. 

                                * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.363 din 27.10.2022  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” . 
    * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, 
nu se afla in sala de sedinta. 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.364  din 27.10.2022  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 . 
      * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, 
nu se afla in sala de sedinta. 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.365 din 27.10.2022  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 . 
     * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, 
nu se afla in sala de sedinta. 

 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.366  din 27.10.2022  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 . 
       * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat 
votul, nu se afla in sala de sedinta. 
 

➢  Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.367 din 27.10.2022  privind rectificarea bugetului local  -
etapa octombrie  2022 . 
              * A fost adoptata cu  13  voturi pentru), 6 abținere). 
 

➢  Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.368  din 27.10.2022  privind  rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa octombrie 
2022. 
            * A fost adoptata cu  13  voturi pentru), 6 abținere). 

 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.369 din 27.10.2022  privind alocarea sumei de 16.766,53   

lei cu TVA necesara pentru lucrări de reparații conductă de agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion 
Creangă” din municipiul Huși , județul Vaslui . 
                 * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 

 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.370  din 27.10.2022  privind alocarea sumei de  

27.000,66  lei cu TVA necesară  pentru  reabilitarea instalației de încălzire centrală din clădirea Grădiniței cu 
Program Prelungit nr.7, din municipiul Huși, județul Vaslui . 
                * A fost adoptata cu  18  voturi pentru), 1 abținere). 

 
➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.371 din 27.10.2022  privind actualizarea indicatorilor  

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din 
municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, parter, jud. Vaslui ” . 
              * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.372  din 27.10.2022  privind  scoaterea din inventarul 
domeniului  privat al municipiului Huși a construcției  situată  pe Drum Coțoi nr.2 , înregistrată în domeniul privat 
la poziția nr.159 . 
               * A fost adoptata cu  19  voturi pentru). 
 

➢ Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.373 din 27.10.2022  pentru aprobarea proiectului  
“Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul  Planului Național de 
Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01, si a bugetului acestuia. 
                 * A fost adoptata cu  18  voturi pentru). Domnul consilier Țocu Cătălin  nu si-a exprimat votul, 
nu se afla in sala de sedinta. 
 
In conformitate cu dispozitiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, minuta incheiata in cadrul sedintei CL Husi  din 27 octombrie 2022  se va publica la sediul Primariei municipiului 
Husi si pe site-ul propriu. 

 
 

 Secretar  General,              
                                                                                                                     jr. Monica Dumitrașcu 
 
 
 
  
                 Intocmit,  
      p/ Șef Birou A.P.L.,R.P 
              jr.Filote Irina 
             (Oprea A). 


