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1. CADRUL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIA DE ELABORARE 

1.1 METODOLOGIA ABORDATĂ 

Conform Ghidului pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din 

administrația publică locală (elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în anul 2018), planificarea strategică reprezintă un proces sistematic, prin care o 

instituție își stabilește anumite priorități care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, 

în acord cu evoluția mediului în care aceasta își desfășoară activitatea. Planificarea strategică 

este o activitate orientată spre viitor, vizând obiectivele de dezvoltare și etapele necesare 

realizării acestora. Planificarea strategică este un proces continuu, ce ar putea fi utilizat de 

comunitățile locale pentru a se asigura că politicile și programele existente corespund 

necesităților de dezvoltare socio-economică a comunității, în cadrul limitărilor impuse de 

resursele locale disponibile.  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul de 

timp 2021-2027 urmărește principalii pași ai unui proces integrat de planificare strategică, 

de la analiza potențialului local, la stabilirea obiectivelor de dezvoltare și a căilor de acțiune 

și la identificarea surselor pentru finanțarea obiectivelor de investiții stabilite în cadrul 

strategiei. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul 2021-2027 este 
elaborată în contextul în care, în această perioadă, instituțiile la nivel european și național 
trasează cadrul strategic de implementare a politicilor europene pentru perioada 2021-
2027, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor definite, inclusiv 
prin definirea priorităților naționale și locale de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 sau 
pe termen lung și adaptarea acestora la contextul strategic european și la instrumentele de 
suport (financiar, cu precădere) disponibile.  

În acest context, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși (SDL) pentru 
perioada 2021-2027 este elaborată în contextul în care, în această perioadă, instituțiile la 
nivel european și național trasează / are rolul de a:  
• reprezenta viziunea comunității cu privire la dezvoltarea sa viitoare, fiind astfel 
împărtășită de toți actorii relevanți de la nivel local și transpusă într-un set de obiective 
specifice și un plan de acțiuni concret; 

• promova un proces transparent de consultare a actorilor relevanți din municipiu 
pentru identificarea corectă a nevoilor și așteptărilor comunității prin intermediul lucrului 
în parteneriat;  

• alinia dezvoltarea Municipiului Huși la cadrul strategic existent (2014-2020) și mai 
ales la cel aferent perioadei de programare 2021-2027 la nivel local și suprateritorial;  

• fi un instrument care permite Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Huși 
luarea unei decizii adaptate la contextul strategic pe baza informațiilor și datelor relevante;  

• alinia politicile și instrumentele de dezvoltare a Municipiului Huși la instrumentele 
de sprijin naționale și ale Uniunii Europene în domeniu, respectiv la cerințele programelor 
operaționale și sectoriale aferente perioadei de programare 2021-2027.  
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Procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru 
perioada 2021-2027 cuprinde următoarele patru etape principale: analiza situației curente; 
analiza SWOT, Diagnostic; elaborarea strategiei și portofoliului de proiecte; Elaborarea 
cadrului de implementare.  

Această strategie pornește de la un set de probleme, nevoi și elemente de potențial 
identificate la nivelul municipiuului, pentru a actualiza cadrul strategic de dezvoltare pentru 
următorii ani. În acest context, analiza situației existente a vizat o serie de domenii-cheie 
care sau fost definite având la bază domeniile de interes pentru dezvoltarea municipiuului 
din perioada anterioară de programare. Pentru a asigura coerența procesului de planificare, 
provocărilor identificate în etapa de analiză le este asociat un sistem integrat de obiective 
strategice și specifice, detaliate prin programe și proiecte ce conduc la atingerea viziunii de 
dezvoltare.  

În cadrul elaborării SDL un rol important îl deține identificarea priorităților locale, ca 
punct de pornire pentru identificarea principalelor caracteristici ale teritoriului, definirea 
provocărilor locale și ulterior conturarea priorităților de dezvoltare. Această activitate este 
îndeplinită printr-o serie de acțiuni:  
• Analiza cadrul strategic la nivel european, național, regional și județean: demersul de 
elaborare a strategiei va urmări corelarea cu documentele de planificare strategică relevante 
de la nivel global, european, național, regional și județean, fiind vizate obiectivele și direcțiile 
ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, orientate către teritoriul studiat;  

• Analiza Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși 2014-2020 și gradul de 
implementare al acesteia, gradul de absorbție de fonduri europene și fonduri provenite de la 
bugetul de stat;  

• Procesul de colectare a datelor și a informațiilor necesare pentru elaborarea efectivă 
a studiului se bazează pe activitatea de elaborare și transmitere a solicitărilor de date 
necesare către diferite instituții publice locale și centrale și către furnizorii . 
 

În procesul de analiză a datelor, de identificare a provocărilor și a priorităților de 
dezvoltare, un rol important îl are colectarea de date calitative și cantitative provenite din 
surse publice: date statistice oficiale publicate de instituțiile relevante, informații provenite 
din documente strategice de nivel superior, informații extrase din cadrul legislativ, date și 
informații preluate din documentații de urbanism elaborate anterior, informații preluate din 
publicații de specialitate ș.a. Colectarea de date din surse variate asigură elaborarea unei 
analize cantitative și calitative a situației existente, făcând posibilă, ulterior, identificarea 
listei de priorități și formularea de măsuri de diminuare sau eliminare a disfuncționalităților.  

Datele colectate din surse publice și informațiile provenite de la instituțiile publice și 
furnizorii de utilități se încadrează în următoarele domenii de cercetare: caracteristicile 
generale ale zonei, caracteristici asociate economiei locale, caracteristici asociate teritoriului 
și așezărilor componente, caracteristici asociate domeniului social (sănătate, educație și 
asistență socială), caracteristici asociate culturii, cultelor, sportului și agrementului, 
caracteristic asociate administrației de la nivel local. 

Principalele domenii de analiză identificate în cadrul procesului de actualizare a 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru perioada 2021-2027 sunt: profil 
demografic; profil economic; profil spațial și funcțional; mobilitate urbană; dotări socio-
culturale; utilități publice; mediu și schimbări climatice; capacitate administrativă.  
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Pentru fiecare domeniu de analiză este necesară elaborarea unei Analize SWOT și 
identificarea principalelor disfuncționalități și priorități de dezvoltare ulterioară.  

În urma colectării tuturor informațiilor și formulării diagnosticului, structurat pe cele 
10 domenii de interes: dezvoltare urbană, infrastructură, economie, mediu, turism, social, 
educație, sănătate, cultură, administrație, se realizează Strategia de Dezvoltare a 
Municipiului Huși, pentru perioada 2021-2027. Aceasta va consta în: conturarea viziunii; 
formularea conceptului de dezvoltare spațială, identificarea obiectivelor generale și a 
obiectivelor strategice, definirea direcțiilor de acțiune și realizarea portofoliului de proiecte. 
Formularea viziunii și obiectivelor de dezvoltare se realizează în corelare cu strategiile deja 
existente și cu recomandările formulate în cadrul etapei de analiză a situației existente.  

Viziunea reprezintă o formulare de dimensiuni reduse, care va exprima gradul de 
dezvoltare al comunității, proiectat de autoritățile publice pe termen lung, dincolo de 
perioada de implementare a strategiei.  

Obiectivele strategice pe termen mediu exprimă o serie de stări ce se doresc a fi atinse 
pentru îndeplinirea obiectivului fundamental, viziunea. În definirea acestor obiective se au 
în vedere concluziile analizei SWOT, stabilirea tipului de abordare strategică precum și 
particularitățile municipiuului HUȘI. Aceste obiective sunt detaliate prin obiective specifice 
și direcții de acțiune.  

Portofoliu de proiecte (lista lungă de proiecte) este organizat pe obiective, strategice, 
obiective specifice ș domenii de acțiune. Portofoliul de proiecte cuprinde planificarea 
proiectelor pe perioada strategiei, nivelul de prioritate, estimarea bugetară și potențialele 
surse de finanțare care ar putea ajuta la realizarea viziunii și la atingerea obiectivelor, 
precum și responsabilii identificați pentru implementarea acestora. Acest portofoliu este 
realizat în concordanță cu principalele obiective de dezvoltare la nivel european pentru 
perioada de programare 2021-2027. Portofoliul de proiecte se aliniază la măsurile și axele 
documentelor programatice relevante de la nivel extern, național și regional și raportat atât 
la sursele de finanțare comunitare, cât și la alte surse de finanțare interne sau externe 
(instrumente creditare interne și externe, investiții private etc). Pornind de la lista lungă a 
portofoliului de proiecte, se identifică proiectele prioritare pentru dezvoltarea socio-
economică și spațială a municipiuului HUȘI sunt detaliate în fișe de proiecte.  

În cadrul secțiunii dedicate implementării și monitorizării strategiei se va prezentă 
pe scurt contextul instituțional din perspectiva rolurilor și responsabilităților diferitelor 
părți implicate în implementare și monitorizarea strategiei. Rolul componentei de 
monitorizare și evaluare este acela de a determina eficiența și eficacitatea proiectelor.  

Procesul de monitorizare și evaluare are un rol esențial în ajustarea politicii publice 

pe parcursul desfășurării unei strategii. Totodată, realizarea de către Beneficiar, ulterior 

finalizării Strategiei, de sondaje de percepție, alături de metode de cercetare opționale de 

genul interviurilor, studiilor de caz, sunt instrumente metodologice care vor măsura gradul 

de implementare a Strategiei și care vor reflecta percepția populației asupra efectelor 

implementării acțiunilor/proiectelor prevăzute de Strategie. 

1.2 CADRUL CONCEPTUAL UTILIZAT 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși a ținut cont de 
abordarea europeană a dezvoltării urbane durabile și integrate, pe baza orientărilor, 
ghidurilor și documentelor de politică și programatice la nivel european și național.  

Următoarele concepte și principii directoare stau la baza analizei și strategiei 
propuse, urmărind să alinieze dezvoltarea Municipiului Huși la tendințele și oportunitățile 
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la nivel național și internațional, și în același timp să sprijine o abordare locală (place-based), 
pornind de la nevoile și resursele comunității.  

DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ  Începând cu perioada de programare 2007-
2014, politicile de dezvoltare urbană durabilă și integrate au fost integrate în mecanismele 
de finanțare europene, cu alte cuvinte au devenit parte din direcțiile principale ale Politicii 
de Coeziune (‘mainstream’ of cohesion policy2). Un pas important în acest sens a fost și 
lansarea Agendei Urbane a UE care, construind pe principiile Cartei de la Leipzig, subliniază 
importanța unei abordări integrate a dezvoltării urbane, care:  
• Să treacă dincolo de politicile sectoriale;  

• Să fie sprijinită de cooperare între nivelurile administrative și între actorii relevanți;  

• Să treacă dincolo de limitele administrative;  

• Să se adreseze municipiilor de toate dimensiunile.  
 

Aplicarea principiilor dezvoltării urbane durabilă și integrată a devenit obligatorie în 
perioada de programare 2014-2020, prin alocarea de fonduri din FEDR, accesate pe baza 
strategiilor integrate de dezvoltare urbană. Acest mecanism a vizat creșterea impactului 
intervențiilor la nivel urban, pe baza unei abordări strategice și va utilizat în continuare în 
perioada de programare 2021-2027.  
Principalele elemente de bază ce caracterizează abordarea UE a dezvoltării urbane durabile 
și integrată pot fi caracterizate după cum urmează:  

 abordare care promovează o viziune strategică pentru dezvoltarea zonelor urbane;  
 abordare care vizează municipiue de toate dimensiunile și promovează integrarea la 

scară largă, de la cartiere la teritorii mai largi;  
 abordare pe mai multe niveluri a guvernanței și a implicării părților interesate, care 

coordonează diferiți actori în funcție de rolurile, abilitățile și nivelurile lor de 
intervenție, asigurându-se că cetățenii sunt implicați activ;  

 abordare integrată între sectoare și care împinge municipiuele să lucreze în mai 
multe domenii de politică publică;  

 abordare bazată pe integrarea mai multor surse de finanțare;  
 abordare care promovează logica orientată spre rezultate și stabilește cadre pentru 

monitorizare și evaluare.  
 

Totodată, pe baza experienței extinse a programului URBACT în elaborarea de planuri 

de acțiune integrate pentru dezvoltare urbană într-o multitudine de municipiue din UE, au 

fost identificate șase dimensiuni principale ale dezvoltării urbane integrate pe care toate 

municipiuele trebuie să le ia în considerare în dezvoltarea strategiilor și planurilor de 

acțiune:  

 Dezvoltare urbană durabilă - acțiunile vizează toți cei trei piloni ai dezvoltării 
durabile în ceea ce privește obiectivele economice, sociale și de mediu;  

 Integrare sectorială - abordarea întregii game de politici / sectoare de activitate, 
inclusiv infrastructură, transport, ocupare, educație, spații verzi, locuințe, cultură;  

 Integrarea spațială locală - coerența acțiunilor în diferite locații din municipiu și 
luarea în considerare a coerenței spațiale generale în interiorul și între locații și 
cartiere;  
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 Integrarea teritorială - coerența și complementaritatea acțiunilor și politicilor 
implementate de municipalitățile/ localitățile învecinate;  

 Guvernanță multi-nivel - acțiunile sunt planificate coerent la diferite niveluri de 
guvernanță, acoperind nivelurile locale (district, municipiu), regional și național;  

 Implicarea părților interesate în implementare - întreaga gamă de părți 
interesate relevante sunt implicate în implementarea acțiunilor planificate.  

 
Abordarea sistematică a acestei liste poate contribui la asigurarea faptului că 

municipiuele abordează echilibrat obiective de mediu, sociale și economice, încurajând 
totodată o abordare teritorială și integrarea dincolo de limitele administrative - fie cu 
localități învecinate, fie cu diferite niveluri de administrative (ex. nivelul județean, regional). 
Totodată, este important ca toate părțile interesate să fie implicate în implementarea 
strategiilor și planurilor - dincolo de un simplu rol consultativ.  

În ceea ce privește structura strategiilor integrate de dezvoltare urbană, CPR oferă 
primele indicații în acest sens pentru perioada de programare 2021-2027, propunând 
următoarele secțiuni principale:  
 a) zona geografică vizată de strategie;  

 b) analiza necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;  

 c) descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și 
potențialului identificat;  

 d) descriere a implicării partenerilor, în conformitate cu Articolul 6, în pregătirea și 
implementarea strategiei;  

 e) poate să conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite.  
 

În acest context, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși a fost dezvoltată 
pe baza unei abordări integrate și locale a dezvoltării teritoriale, unde integrarea 
înseamnă politică multisectorială, guvernanță pe mai multe niveluri și implicând o 
diversitate de actori interesați, inclusiv cu implicarea comunității. Totodată, structura 
propusă a documentului a avut în vedere acoperirea tuturor domeniilor relevante pentru 
dezvoltarea municipiuului, dar și alinierea la metodologiile și principiile europene în 
domeniu.  

DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ | În ceea ce privește elaborarea analizei și a 
priorităților de dezvoltare în domeniul economic pentru Municipiul Huși, a fost urmărit 
cadrul conceptual prezentat în continuare. Acesta vizează rolul autorităților locale ca factor 
de antrenare a mediului economic local, bazându-se pe dialog, parteneriat și 
facilitarea dezvoltării unui cadru favorabil pentru valorificarea resurselor locale și 
atragerea de noi competențe și investiții.  

Conform definiției elaborate în cadrul Inițiativei „Mayors for Growth”/„Primari 

pentru creștere economică” a Comisiei Europene, dezvoltarea economică locală durabilă 

este procesul prin care autoritățile publice locale cooperează cu diferiți parteneri (sectorul 

privat, organizațiile publice și organizațiile societății civile) pentru a îmbunătăți mediul de 

afaceri local și astfel, a crea condițiile necesare pentru creșterea economică propulsată de 

sectorul privat și a crea locuri de muncă, care sunt benefice pentru toate comunitățile, atât 

la nivel local, cât și național. Cu toate acestea, creșterea economică trebuie să fie durabilă din 

punct de vedere al mediului și social.  
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Toate regiunile, municipiuele și localitățile au puncte forte care pot fi valorificate 
pentru a genera creștere, dezvoltare și locuri de muncă. Creșterea și dezvoltarea sunt 
propulsate de numeroși factori globali, dar sunt, de asemenea, influențate de eforturile 
locale. Actorii globali vor investi doar acolo unde condițiile locale sunt favorabile. Dovezile 
sugerează că investitorii sunt interesați de un set de factori "localizați", atunci când trebuie 
să aleagă în ce parte a țării să investească: conexiunea cu piețe, disponibilitatea resurselor 
umane, funciare și a infrastructurii de bază, autorități publice locale cooperante, servicii 
locale de calitate, un nivel de viață care ar motiva conducerea și angajații să dorească să 
locuiască acolo unde investește compania, etc. Mulți din acești factori sunt produși sau 
influențați de acțiuni locale.  

În timp, creșterea sectorului privat în sectoarele productive și comerciale poate duce 
la creșterea generală a valorii produselor din zona locală comercializate în altă parte, și este 
propulsată de investiții și de eforturile de sporire a eficienței, astfel, ducând la un nivel mai 
înalt al productivității. Aceasta abilitează și stimulează resurse producătoare mai extinse 
pentru dezvoltare (resurse financiare, capacități și talente umane) care pot contribui la 
ameliorarea serviciilor sociale, a nivelului de trai și la dezvoltarea umană.  
Dezvoltarea economică locală este optimă atunci când este bazată pe un parteneriat între 
sectorul public și cel privat. În timp ce autoritățile și companiile locale sunt principalii actori 
ai dezvoltării economice locale, organizațiile societății civile și comunitățile locale au rolurile 
lor.  

MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ | În ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă, 
Comisia Europeană a adoptat în 2011 Carta Albă privind transporturile, ce oferă o viziune de 
ansamblu, inclusiv a mobilității și transportului la nivel urban. Aceasta include o serie de 
propuneri cu scopul de a reduce dependența Europei de importurile de petrol și pentru a 
reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050. Astfel, țintele principale de atins 
până în 2050 includ:  
• dispariția progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil 
convențional în municipii;  

• utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de 
carbon în domeniul aviației; reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de carbon în 
transporturi;  

• transportul feroviar și naval să preia 50% din călătoriile de distanță medie realizate 
pe căi rutiere;  

• Toate acestea vor contribui la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în 
transporturi.  
 

În ceea ce privește mobilitatea urbană, Carta Albă subliniază necesitatea unei 
strategii mixte implicând urbanismul și amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, 
servicii eficiente de transport public și infrastructură pentru modurile de transport 
nemotorizat.  

REZILIENȚA | Reziliența presupune capacitatea de adaptare și de menținere a unei 

continuități pe parcursul apariției unor șocuri și, în același timp, păstrarea principiilor 

dezvoltării durabile. Reziliența se bazează pe persistență, adaptabilitate și incluzivitate, 

precum și pe o abordare integrată, reflexivă și cu caracter transformator astfel încât să 

permită obținerea celor trei caracteristici de bază anterior menționate. În vederea 

îmbunătățirii rezilienței la nivel local, trebuie abordate patru dimensiuni principale: 
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1. Sănătate și Bunăstare 

 depășirea inegalităților sociale, în special în ceea ce privește sănătatea și 

posibilitățile materiale; 

 recunoașterea problemelor sociale ce țin de sănătate. 

 
2. Economie și Societate 

 stimuli economici pentru sectoare specifice la nivel local/regional; 

 justiție socială ca parte a strategiei de dezvoltare socio-economică; 

 capital social și identitate locală; 

 dezvoltareasistemului educațional . 

 

3. Infrastructură și Mediu 

 dezvoltarea rapidă a infrastructurii în vederea depășirii problemelor 

economice;  

 orientare către accelerarea agendelor "verzi"; 

 ameliorarea efectelor schimbărilor climatice; 

 consolidarea infrastructurii critice pentru adaptare la vulnerabilitățile 

teritoriale.  

 
4. Leadership și Strategie 

 dezvoltarea unor procese eficiente menite să identifice lecțiile învățate, să 

evalueze riscurile, urmând ca mai apoi să integreze aceste aspecte în măsuri 

de redresare; 

 schimburi de experiență la nivel internațional -participare prin transmiterea 

lecțiilor învățate la nivel local. 

 

REGENERARE URBANĂ | În ultimii ani, regenerarea urbană, atât a zonelor centrale, 
cât și a cartierelor de locuințe colective sau a zonelor urbane marginalizate, a devenit o 
problemă de actualitate pe agenda publică privind dezvoltarea urbană, iar planificarea 
urbană ar trebui să asigure cadrul pentru implementarea regenerării urbane prin utilizarea 
instrumentelor de finanțare.  

Regenerarea urbană are un caracter integrat, vizând intervenții complexe cu impact 
multidimensional (social, economic, dezvoltare și imagine urbană etc.), după cum este 
subliniat în literatura de specialitate:  

Regenerarea urbană desemnează un set de operațiuni destinate transformării bazei 
socio-economice a unor anumite zone urbane vechi în forme funcționale și spațiale durabile 
prin atragerea de noi activități, noi companii, modernizarea țesutului urban, îmbunătățind 
mediul urban și diversificând structura socială.  

Regenerarea urbană integrată ”își propune să optimizeze, să conserve și să revalorifice 

întreg capitalul urban existent (social, mediu construit, patrimoniu etc.) față de alte forme de 

intervenție în care, în tot acest capital urban, doar valoarea terenului este prioritizată și 

conservată prin demolarea traumatizantă și prin înlocuirea restului întregului capital urban 

și – cel mai lamentabil – social”. 
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Următoarele principii trebuie avute în vedere în intervențiile/ operațiunile de 
regenerare urbană:  
•  Planificare pentru dezvoltare durabilă;  

•  Administrație pro-activă;  

•  Abordarea integrată;  

•  Conservarea caracterului și identității locului;  

•  Revitalizarea patrimoniului construit;  

•  Calitatea spațiului public;  

•  Valorificarea resurselor locale;  

•  Dezvoltarea industriilor creative;  

•  Mixitate funcțională și socială;  

•  Dezvoltare compactă;  

•  Implicarea populației;  

•  Lucrul în parteneriat la nivel local.  
 

2. CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI 

2.1 CONTEXTUL STRATEGIC EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși este marcată de 
necesitatea definirii obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale municipiuului în contextul 
noi perioade de programare 2021-2027. Noua perioada de programare vizează și 
actualizarea politicilor europene pentru perioada de referință, precum și bugetul aferent 
operaționalizării priorităților și politicilor definite. Totodată, în calitate de Stat Membru, 
România se aliniază acestor priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel local, fiind 
urmărită adaptarea la contextul strategic european, cât și la instrumentele de suport 
disponibile.  

Demersul de elaborarea a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru 

perioada 2021-2027 va urmări corelarea cu documentele de planificare strategică relevante 

de la nivel global, european, național, regional și local, fiind vizate obiectivele și direcțiile ce 

ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, orientate către teritoriul studiat. 

2.2.1 CONTEXT STRATEGIC GLOBAL ȘI EUROPEAN 

La nivel global politicile de dezvoltare urbană durabilă s-au concretizat într-un 
demers strategic mai larg al Națiunilor Unite, respectiv Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite 2030 (UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul 
Summit-ului privind dezvoltarea din septembrie 2015, în urma căruia a rezultat AGENDA 
2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, un program de acțiune globală în domeniul 
dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni 
ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu. În cadrul acestui demers au fost 
identificate o serie de 17 obiective de dezvoltare în toate domeniile esențiale ale societății.  

Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă 

pentru orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii 

inegalităților și a injustiției și protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de 
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mediu și cele privind reducerea disparităților prin îmbunătățirea infrastructurii și a 

accesului la servicii mai bune pentru toți cetățenii au primit un caracter strategic. 

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ conform “Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă” sunt: 

 O1. Fără sărăcie; 

 O2. Educaţie de calitate; 

 O3. Energie curată şi la preţuri accesibile; 

 O4. Muncă decentă şi creştere economică; 

 O5. Egalitate de gen; 

 O6. 0 foamete; 

 O7. Sănătate şi bunăstare; 

 O8. Apă curată şi sanitaţie; 

 O9. Industrie, inovaţie şi infrastructură; 

 O10. Inegalităţi reduse; 

 O11. Municipiue şi comunităţi durabile; 

 O12. Consum şi producţie responsabile; 

 O13. Acţiune climatică; 

 O14. Viaţa acvatică; 

 O15. Viaţa terestră; 

 O16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente; 

 O17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor; 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă care integrează cel mai mult intervențiile care 
vizează dezvoltarea urbană este Obiectivul de Dezvoltare Durabilă, care include obiective 
specifice precum:  
• 11.1 - asigurarea accesului tuturor la locuințe adecvate, sigure și la prețuri accesibile, 
precum și la servicii de bază și modernizarea cartierelor mărginașe, până în 2030;  

• 11.2 – asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile, accesibile și 
sustenabile pentru toți, îmbunătățind siguranța rutieră, în special prin extinderea 
transportului public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor din situații vulnerabile, 
femeilor și copiilor, persoanele cu dizabilități și persoanele în etate, până în 2030;  

• 11.3 – consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității de planificare și 
gestionare a așezărilor umane pe baze participative, integrate și sustenabile în toate țările, 
până în 2030;  

• 11.6 – reducerea impactului negativ asupra locuitorilor municipiuelor, inclusiv 
acordând o atenție deosebită calității aerului și gestionării municipale a deșeurilor;  

• 11.7 asigurarea accesului universal la spații verzi și la spații publice sigure, favorabile 
incluziunii și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane vârstnice și persoane cu 
dizabilități, până în 2030;  

• 11.A – susținerea legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele 
urbane, periurbane și cele rurale prin consolidarea capacității de planificare a dezvoltării la 
nivel național și regional;  
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• 11.B – creșterea substanțială a numărului de municipiue și așezări umane care adoptă 
și implementează politici și planuri integrate în vederea incluziunii, eficienței resurselor, 
atenuării și adaptării la schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și punerea 
în aplicare, în conformitate cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-
2030, a politicilor de gestionare holistică a riscului de dezastre la toate nivelurile.  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate 
politicilor de dezvoltare urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a 
ONU sub denumirea de Noua Agendă Urbană. Aceasta conține orientările necesare pentru 
ca municipiuele din toată lumea să fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și 
mai prospere. Ele au fost adoptate de Comisia Europeană prin intermediul a trei 
angajamente:  
• Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a 
UE – Agenda urbană a UE a fost concepută astfel încât municipiuele să aibă un cuvânt de spus 
în procesul de elaborare a politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe 
niveluri și accentul pus asupra învățării reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea 
în aplicare a noii Agende urbane în cadrul Uniunii Europene și în parteneriat cu părțile 
interesate din mediul urban – nu doar municipiuele, ci și întreprinderile, ONG-urile și 
reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE;  

• Planurile de acțiune pentru cele 12 teme prioritare sunt în curs de elaborare – 
Acestea vor include recomandări în materie de politici, bune practici și proiecte care 
urmează să fie partajate și aplicate pe scară mai largă în UE;  

• Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de municipiu – 
Aceasta ar facilita cadrul pe baza căruia municipiuele din toată lumea ar putea compara 
datele, stabili criterii de referință și asigura o mai bună monitorizare. Instrumentul utilizat 
este o bază de date online, precum și o listă mondială a municipiuelor care să includă 
principalele lor caracteristici.  
 

Promovarea cooperării între municipii în domeniul dezvoltării urbane durabile, în 
spiritul rețelei URBACT finanțate de UE și din metodologia programului de cooperare urbană 
internațională (IUC) al UE, aplicat la nivel mondial. De asemenea, o platformă de relaționare 
online va oferi orientări și va permite cooperarea la nivel transregional.  

Declarația Ministerială de la Geneva pe Locuire și Dezvoltare Urbană Durabilă 
susține prioritățile Agendei Urbane – Habitat III și Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 
În cadrul declarației sunt evidențiate provocări precum: accesibilitatea locuințelor (din 
punct de vedere financiar), schimbările climatice, întărirea legăturilor urban rural și 
planificarea orientată către cetățean. Pentru a preîntâmpina aceste provocări în prin 
Declarația de la Geneva sunt promovate:  
• Locuirea accesibilă;  

• Inovarea, incluziunea și ameliorarea perspectivelor de viitor pentru tineri;  

• Ameliorarea și eficientizare serviciilor publice pentru a susține dezvoltarea durabilă 
și echilibrul de gen;  

• Locuire incluzivă care ține cont de persoane cu dizabilități și vârstnici;  

• Integrarea provocărilor de mobilitate și sănătate publică în procesul de planificare;  

• Municipii verzi, compacte și reziliente;  
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• Revitalizarea fondului construit, eficientizare termică și transferul către surse 
regenerabile de energie;  

• Integrarea soluțiilor TIC în gestiunea municipiuelor ținând cont de confidențialitate 
și securitate;  

• Întărirea guvernanței, mai ales la nivel de comunitate (asociații de proprietari etc.).  
• La nivel european se remarcă o serie de documente strategice importante care 
ghidează dezvoltarea urbană, fiind astfel relevante pentru prezenta strategie. Printre acestea 
se numără și Strategia Europa 2020, ce promovează „o economie inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, 
productivitate și coeziune socială“, acestea fiind și principalele priorități care susțin 
strategia. Prin intermediul acestei strategii, Comisia Europeană a propus următoarele 5 
obiective principale, având drept orizont de timp anul 2020:  

1. 75% din populația cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 
muncă;  

2. 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare;  

3. Obiectivele „20/20/20“ în materie de climă / energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 
reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);  

4. Rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 
40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;  

5. Numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.  
 

Pentru implementarea acestor 5 obiective strategice stabilite prin Strategia Europa 
2020, Comisia Europeană a elaborat și prezentat 7 inițiative emblematice care trebuie puse 
în aplicare la nivel european în țările UE, respectiv 14:  

1. „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările 
pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării 
ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;  

2. „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și 
pentru a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

3. „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de 
internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală 
unică gospodăriilor și întreprinderilor;  

4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la 
o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor 
regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova 
eficiența energetică;  

5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de 
afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide 
și durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;  

6. „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor 
acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața 
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muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, 
inclusiv prin mobilitatea profesională;  

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și 
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite 
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se 
acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.  

8. Toate aceste inițiative trebuie combinate în mod eficient pentru obținerea unor 
rezultate sustenabile și în acord cu țintele stabilite în cadrul Strategiei.  

 
 

Relevant în contextul elaborării SDL Huși pentru perioada 2021-2027 este și AGENDA 
TERITORIALĂ a Uniunii Europene, lansată în anul 2011 și revizuită ulterior în 2020. 
Documentul strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se bazează pe două obiective 
generale, respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două sunt susținute de 6 
priorități orientate către dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează:  

 Europa echilibrată – Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea 
Europei;  

 Regiuni funcționale – Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină 
inegalitate între locuri;  

 Integrare peste granițe – Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale;  

 Mediu sănătos – Mediu ecologic mai bun, municipiue și regiuni neutre din punct de 
vedere climatic și reziliente;  

 Economie circulară – Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată;  

 Conexiuni sustenabile – Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor.  
 

AGENDA URBANĂ PENTRU UE, lansată în mai 2016 prin Pactul de la Amsterdam, 
este un alt document strategic sectorial important, care promovează cooperarea dintre 
statele membre, municipiue, Comisia Europeană și alți actori interesați pentru a stimula 
creșterea, calitatea locuirii și inovarea în municipiuele Europei și îmbunătățirea calității 
vieții în zonele urbane. Modalitățile de implementare a politicilor se referă, printre altele, la 
îmbunătățirea reglementării, a finanțării și a cunoștințelor, dar se pot extinde și la politici, 
guvernare și practici.  

PACTUL VERDE EUROPEAN reprezintă noua strategie a Uniunii Europene pentru 
asigurarea unei dezvoltări bazate pe tehnologii verzi și soluții durabile, pentru îndeplinirea 
obiectivului privind neutralitatea climatică până în anul 2050. Astfel, blocul european își 
propune să susțină cetățenii și companiile deopotrivă pentru a dezvolta și utiliza soluții ce 
susțin tranziția către o economie verde. Astfel, printre principalele provocări ale următoarei 
decade, transpuse în seturi de măsuri de politică în cadrul Pactului Verde European, se 
regăsesc o serie de elemente direct relevante pentru prezenta strategie:  

ENERGIE CURATĂ | Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă 
un pas crucial în atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică 
devine o prioritate la nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu 
reducerea contribuției cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu 
energie sigură și la un preț acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața europeană 
trebuie să devină mai integrată, interconectată și digitalizată.  
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INDUSTRIE DURABILĂ | Economia circulară joacă un rol central în transformarea 
industrială la nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii 
eficienței, în special în industriile mari consumatoare de energie.  

CONSTRUIREA ȘI RENOVAREA | Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
reprezintă o oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii 
economiilor locale, antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa o 
platformă dedicată acestui sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui demers, 
pentru identificarea unor idei creative, mecanisme de finanțare și abordări inovatoare care 
să valorifice la maximum resursele existente.  

MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a 

transportului trebuie să fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea 

obiectivelor privind neutralitatea climatică. 

Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea mobilității 
inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea 
mijloacelor alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile.  

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2027, pe plan european, cel mai 
important document strategic pentru următorul exercițiu financiar este Propunerea de 
Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme 
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului 
pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize, din mai 
2018, prin care Comisia Europeană propune o nouă abordare strategică pentru Politica de 
Coeziune. În cadrul regulamentului sunt evidențiate noile obiective de politică, acestea fiind 
rezultatul corelării și simplificării celor 11 obiective tematice utilizate în perioada 2014-
2020. Astfel, aceasta va fi ghidată de următoarele cinci obiective principale:  

 Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;  
 Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon;  
 Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;  
 Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;  
 Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă.  
 

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 
miliarde de euro prin Politica de Coeziune, cu 8% în plus față de perioada de programare 
2014-2020.  
 

Perioada post-2020 marchează o creștere substanțială a resurselor alocate pentru 
domeniile cercetare-inovare și tehnologii digitale (+160%), dar și pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și protecția mediului înconjurător.  

La nivel național, creșterea va fi de aproximativ 65% pentru primele 2 obiective de 
politică, cu o creștere de 35% alocată Obiectivului Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă și 
30% pentru realizarea intervențiilor aferente Obiectivului Prioritar 2 - O Europă mai 
ecologică, cu emisii reduse de carbon. Complementar, se vor mai susține intervenții prin 
Obiectivul Prioritar 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, cu o alocare minimă din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) de minim 8%.  



 

 

18 
 

P
ag

e1
8

 

MECANISMUL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ | Uniunea Europeană a înființat un 

instrument financiar temporar, #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, 

pentru perioada 2021-2027, în vederea acordării de sprijin statelor membre pentru a face 

față provocărilor generate de pandemia de COVID-19 și consecințele sale economice. 

Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și 

are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. Scopul MRR este acela de a sprijini economia 

și societățile statelor membre, de a le face mai sustenabile, mai reziliente și mai bine 

pregătite în fața provocărilor și oportunităților oferite de tranziția verde și tranziția digitală. 

 

2.2.2 CONTEXT STRATEGIC NAȚIONAL 

1. Cadrul strategic national în domeniul dezvoltării teritoriale și urban/rural  

Pentru asigurarea unei abordări integrate pentru dezvoltarea teritorială a anumitor 
zone subregionale specifice sunt definite următoarele sisteme/concepte:  

 Dezvoltarea locală asigurată de comunitate / dezvoltarea locală de tip Leader 
(DLRC) – care în zonele urbane urmărește să crească nivelul de incluziune socială și 
să reducă sărăcia în rândul comunităților marginalizate din municipiuele românești. 
Acest instrument va fi utilizat în special în municipiue (municipiue mici cu o populație 
de până la 20.000 locuitori) și în zonele rurale învecinate, zonele rurale fără centre 
urbane, zonele costiere de-a lungul Dunării și Deltei Dunării, zonele de râuri și lacuri 
mari în care există ferme de acvacultură, zone defavorizate din centrele urbane.  

  Investiții teritoriale integrate (ITI) – un instrument utilizat pentru stimularea 
creării de zone urbane funcționale, care pot oferi o organizare teritorială mai eficientă 
și un acces mai bun la servicii de interes general. Acest instrument va fi utilizat în 
Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

 Dezvoltarea urbană durabilă – are ca măsuri prioritare: susținerea dezvoltării 
economiei municipiuelor, îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane, 
susținerea dezvoltării infrastructurii de bază și a mobilității urbane în municipiuele 
României.  

  Concepul de „smart city” – în sensul O.U.G nr. 156/2020 modificată prin OUG nr. 
174/2020, prin conceptul de „smart city” se înțelege ansamblul de activități și 
proiecte implementate la nivelul autorităților urbane din românia și municipiue care 
respect cerințele cumulative de specializare inteligentă, tranziție spre o economie cu 
emisii reduce de carbon și digitalizare și au ca obiectiv asigurarea de servicii publice 
inteligente destinate populației, precum și creșterea nivelului de trai al populației. 
Tipurile de proiectele de tip ,,smart city” sunt proiecte care se pot dezvolta de către 
autoritatile publice locale și sunt enumerate la art. 4, al 4 din legea antemenționată.  

 Concepul de „smart village” – în sensul O.U.G nr. 156/2020 modificată prin OUG nr. 
174/2020, prin conceptul de „smart village” se înțelege ansamblul de activități și 
proiecte implementate la nivelul comunelor care respectă cerințele cumulative de 
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specializare inteligentă, tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon, 
digitalizare și au ca obiectiv asigurarea de servicii publice inteligente destinate 
populației, precum și creșterea nivelului de trai al populației. Tipurile de proiectele 
de tip ,,smart city” sunt proiecte care se pot dezvolta de către autoritatile publice 
locale și sunt enumerate la art. 3, al 4 din legea antemenționată. 

 Cooperare teritorială – Strategia UE pentru regiunea Dunării, cooperare teritorială 
europeană. 

 
2. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României pentru 2035 (SDTR)  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României pentru 2035 (SDTR) – Adoptată de 

către Guvernul României în 05.10.2016 este rezultatul unui demers amplu de planificare 

strategică care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale 

României pentru orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a asigura un 

cadru integrat de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a 

teritoriului național. Printre principalele acțiuni propuse ale SDTR se numără următoarele: 

1) Consolidarea rolului de centre locale ale municipiilor mici în vederea menținerii 
profilului urban al municipiuelor din zonele izolate;  

2) Reabilitarea patrimoniului urban construit și punerea în valoare a identității 
arhitecturale;  

3) Asigurarea unei mobiliății urbane crescute prin crearea unor sisteme integrate de 
transport care să gestioneze în mod eficient fluxurile de persoane;  

4) Consolidarea rolului de centre locale ale municipiilor mici în vederea menținerii 
profilului urban al municipiilor din zonele izolate;  

5) Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes general;  

6) Realizarea unei politici în domeniul locuirii - Reabilitarea și reconversia siturilor 
industriale total sau parțial abandonate (brownfield), inclusiv a căilor ferate uzinale, 
și a fostelor unități militare din mediul urban;  

7) Reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;  

8) Extinderea s i dezvoltarea infrastructurii de utilita t i publice î n vederea conecta rii s i 
asigura rii accesului populației din zonele urbane și zonele urbane funcționale la 
servicii de calitate. 

Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între 
nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european 
și global.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului HUȘI se vor încadra în 

prioritățile și acțiunile propuse la nivel național, cu acces ridicat pus pe dezvoltarea unor 
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infrastructuri și servicii de interes economic general și consolidarea competitivității 

economice. Așa cum rezultă și din SDTR, abordarea integrată a componentelor importante 

dezvoltării precum economia și populația, va răspunde provocărilor urbane cu care se 

confruntă municipiul Huși și de a produce efecte multiplicatoare. Astfel, se evidenţiază din 

ce în ce mai mult necesitatea de a formula și promova un sistem de planificare a dezvoltării 

care să răspundă nevoilor actual, în consecință, și Municipiuului HUȘI, a devenit din ce în ce 

mai interesat să asigure o dezvoltare echilibrată a teritoriului local. 

 

3. Programele Operaționale și Acordul de Parteneriat 2021-2027  

În perioada de programare 2021- 2027, Uniunea Europeană alocă cel mai mare 
pachet de stimuli finanțat vreodată prin bugetul Uniunii Europene, de 1.824,3 miliarde de 
euro, din care, pentru România a fost alocat un buget total de aproximativ 80 de miliarde de 
euro. Prin acordul Parlamentului European din data de 16 decembrie 2020, Consiliul Uniunii 
Europene a adoptat la data de 17 decembrie 2020 Regulamentul privind noul Cadru 
Financiar Multianual (CFM) 2021- 2027 și pachetul de relansare economică Next Generation 
EU (NGEU) conceput pentru a stimula redresarea din criza provocată de Covid-19. 
Regulamentul prevede pentru UE- 27 un buget pe termen lung al UE de 1.074,3 miliarde EUR 
la prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu 
instrumentul de redresare Next Generation EU în valoare de 750 de miliarde EUR, acest 
buget va permite UE să asigure în anii următori o finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 
mii de miliarde EUR pentru a sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și 
realizarea priorităților pe termen lung ale UE în diferite domenii de politică.  

Viitorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi cadrul 
pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale Uniunii Europene în 
următoarea perioadă de șapte ani.  

Din acest pachet aprobat de Consiliul Uniunii Europene, România primește 
aproximativ 80 de miliarde de EUR, respectiv 46,3 de miliarde de EUR din bugetul Uniunii 
Europene 2021-2027 şi 33,5 de miliarde de EUR prin instrumentul Next Generation EU.  

Pe baza documentului strategic Cadrul Financiar Multianual, fiecare stat membru al 

U.E. elaborează în cooperare cu partenerii săi un dialog cu Comisia Europeană, un set de 

documente de programare, primul fiind Acordul de Parteneriat. Acesta din urmă este un 

document strategic național care prezintă Obiectivele Tematice de dezvoltare, Programele 

de finanțare și, inclusiv, alocarea indicativă a fondurilor alocate de către 

Uniunea Europeană. Acordul de Parteneriat 2021-2027 reprezintă un anagajament 
ferm al României privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene prin programarea 
fondurilor comunitare.  

Prin urmare, la stabilirea portofoliului de proiecte pentru Municipiuul HUȘI pentru 

perioada 2021-2027 s-a avut în vedere corelarea investițiilor cu obiectivele de politică ale 

Uniunii Europene, asumate de România, și detaliate mai sus la secțiunea „Politica de coeziune 

a UE 2021-2027”, respectiv: 
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 Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă – Transformare industrială 

inovatoare și inteligentă Obiectivul de politică 2: O Europă mai verde – Tranziția către 

o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, 

adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor;  

 Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată – Mobilitate și conectivitatea 

regională a tehnologiei informației și comunicațiilor;  

 Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale;  

 Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale. 

 În ceea ce privește arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora va 
fi administrat bugetul alocat României, pentru perioada 2021-2027 se constată modificări 
considerabile față de cea a programelor operaționale din perioada 2014-2020.  
Principalele programe și politici prin care potențialii Beneficiari din România pot solicita 

finanțare în perioada de programare 2021-2027 sunt prezentate sub o formă neexhaustivă, 

astfel: 

Politica de coeziune  
 Programe Operaţionale Regionale - implementate la nivel de regiune (8 POR);  
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) ; 
 Programul Operațional Transport (POT) ; 
 Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) ; 
 Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) ; 
 Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) ; 
 Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) ; 
 Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) . 

Tranziție echitabilă  
 Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR); 
 Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ). 

Politica Agricolă Comună  
 Planurile Strategice în domeniul Politicii Agricole Comune (PNS)  

Afaceri Interne  
 Program Național Afaceri Interne  

Acvacultură și Pescuit  
 Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP)  

Programe Comunitare  
 Horizon Europa;  
 Euratom;  
 Invest EU; 
 RescEU;  
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 Programul Spațial European;  
 MIE ; 
 Europa Digitală;  
 Europa Creativă;  
 Piața Unică;  
 Life;  
 Innovation fund;  
 Erasmus+;  
 Corpul European de Solidaritate;  
 Drepturi și Valori;  
 Interreg; 
 EU4HEALTH;  
 SURE;  
 Fondul de modernizare energetică;  
 Connecting Europe Facility (CEF). 

 

4. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007- 2026 

și Strategia națională de dezvoltare a ecturismului în România4  

Obiectivul acestui Master Planului pentru dezvoltarea turismului din România este 
de a identifica punctele slabe din industria turistică din România şi de a trasa direcțiile 
strategice privind modul în care aceasta poate fi restructurată şi în care pot fi asigurate 
resursele necesare, precum şi modul în care poate fi regenerată pentru a putea concura în 
mod eficient pe piața mondială. Principalele obiective privind transformarea României într-
o destinație turistică de calitate se poate realiza pe baza patrimoniului său natural și 
curltural, în corespondență cu strandardele Uniunii Europene privind furnizarea produselor 
și serviciilor, astfel încât tranziția către o dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului 
sectorului turistic să poată fi realizat într-un ritm de dezvoltare superior altor destinații 
turistice din Europa.  

La stabilirea direcțiilor strategice ale SDL Huși s-au avut în vedere 

direcțiile/inițiativele strategice prezentate în Master Plan, precum: structuri administrative, 

planificare și infrastructură fizică, dezvoltarea resurselor umane, îmbunătățirea produselor 

turistice, servicii de informare, statistică și cercetare, marketing. 

5. Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru 

perioada 2016-2022  

Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2016-2022 este documentul de planificare culturală la nivel național, fundamentând 
documentele strategice de nivel regional, județean și local și documentaţiile operaționale 
pentru programe și proiecte cu fonduri publice, precum şi celelalte strategii de dezvoltare la 
nivel naţional cu relevanţă şi impact cultural.  
SCPN 2016-2022 recunoaște demersurile autorităților publice pentru planificare culturală 

și apreciază drept pozitivă elaborarea de strategii locale și județene care orientează și 

fundamentează măsurile luate în ceea ce privește acțiunile culturale, finanțările, investițiile, 

reglementările și alte decizii care au impact asupra ecosistemului cultural local și regional. 

În acest sens, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiuului HUȘI susține direcțiile de 
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dezvoltare propuse prin SCPN respectiv consideră creativitatea drept esența ecosistemului 

cultural, pentru care susținerea valorii strict economice a subsectoarelor productive din 

cadrul sectoarelor culturale și creative trebuie însoțită de măsuri care să contribuie la 

reducerea eșecului pieței luând în calcul valoarea socială și valoarea culturală. 

La momentul elaborării SDL Huși pentru perioada 2021-2027, parte din Strategiile 

Națioanle nu mai sunt de actualitate având în vedere că acestea au fost elaborate pentru 

perioada anterioară de programare, 2014- 2020. Pe de altă parte, obiectivele acestora din 

urmă sunt avute în considerare la elaborarea SDL Huși, deoarece prezintă relevanță atât din 

punct de vedere al caracterului integrator al condițiilor specifice din domeniile vizate, cât și 

din punct de vedere al condiției de implementare a proiectelor propuse prin acestea, până în 

anul 2023.  

 

Prin urmare, în rândurile ce urmează va fi prezentată corelarea SDL Huși 2021- 2027 

cu Strategiile Naționale elaborate până la acest moment: 

6. Strategia Națională de Sănătate 2014- 2020 (2023)  

Obiectivul general al strategiei este de a facilita accesul la servicii de sănătate mai 
bune și mai sigure, în special pentru grupurile vulnerabile și acoperă patru piloni: 
Infrastructura de sănătate; Tehnologii ale informației în sănătate - e-Sănătate; Cercetare 
extensivă în domeniul sănătății; Servicii de sănătate publică și asistență medicală.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiuului HUȘI se vor încadra în 
prioritățile și acțiunile propuse la nivel național  
 OG 1 Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi copilului; 
 OG 2 Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor;  
 OG 3 Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli 
netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale şi 
locale de sănătate cu caracter preventiv la nivel de individ şi societate; 
 OG 4 Asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi costeficace, în 
special la grupurile vulnerabile; 
 OG 5 Un sistem de sănătate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementarea de 
politici şi programe transversale prioritare; 
 OG 6 Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei;  
 OG 7 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în 
vederea reducerii inechităţii în accesul la serviciile de sănătate informaţiei şi comunicaţiilor 
moderne (E- sănătate).  
 
 
 

7. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-

2020 (2023) 

Obiectivul strategiei este ca toți cetățenii României să aibă oportunități egale de a 
participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor 
elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate.  

Printre principalele propuneri ale strategiei se numără:  
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 Activarea persoanelor sărace care nu sunt angajate, nu sunt înscrise în sistemul de 
învățământ sau formare profesională;  

 Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile; 
 Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru 

grupurile vulnerabile; 
 Creșterea importanței programelor țintite către grupurile vulnerabile;  
 Oferirea sprijinului financiar adecvat pentru persoanele cu dizabilități în risc de 

sărăcie sau excluziune socială;  
 Îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și de management al informațiilor, 

precum și corelarea acestora cu politica și practicile locale de luare a deciziilor; 
 Dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile; 
 Creșterea accesului la programul de învățare și formare pe tot parcursul vieții pentru 

tinerii dezavantajați și populația de vârstă activă; 
 Îmbunătățirea eficienței programelor de protecție socială în educație; 
 Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru 

populația vulnerabilă; 
 Creșterea participării la activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile; 
 Dezvoltarea sistemelor de monitorizare și evaluare.  

Obiectivele SDL HUȘI se vor încadra în prioritățile la nivel național, un accent ridicat 
fiind pus pe guvernanța bazată pe îmbunătățirea sistemelor de evaluare a nevoilor și de 
management al informațiilor, precum și corelarea acestora cu politica și practicile locale de 
luare a deciziilor, creșterea accesului la programul de învățare și formare pe tot parcursul 
vieții și dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru 
grupurile vulnerabile. 

8. Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția 

persoanelor vârstnice 2015-2020 (2023) 

Scopul strategiei este de a reduce îmbătrânirea fizică prematură, și, acolo unde este 
posibil, de a încuraja populația vârstnică să lucreze mai mult timp, de a continua să-și aducă 
contribuția la societate prin activități civice și politice mult timp după pensionare și să aibă 
o viață independentă chiar și la vârste mai înaintate .  

Obiectivele SDL Huși se vor încadra în prioritățile la nivel național, un accent ridicat 
fiind pus pe guvernanța bazată pe prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
vârstnice, promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice, obținerea 
unui grad ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu necesități de îngrijire 
de lungă durată, obiective transversale pentru o viață mai lungă în condiții bune de sănătate. 

 

9. Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2015-2020 (2023)  

Scopul strategiei este de a asigura incluziunea socio-economică a cetățenilor români 
aparținând minorității rome la un nivel similar cu cel al restului populației și asigurarea de 
șanse egale prin inițierea și implementarea unor politici și programe publice în domenii 
precum: educația, formarea profesională și ocuparea forței de muncă, sănătatea, locuirea și 
mica infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea și combaterea discriminării.  
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Obiectivele SDL Huși se vor încadra în prioritățile la nivel național, un accent ridicat 
fiind pus pe guvernanța bazată pe educație, ocuparea forței de muncă, sănătate, locuire și 
infrastructură mică, cultură, infrastructură și servicii sociale, așa cum sunt acestea definite 
în cadrul strategiei naționale.  

 
10. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014- 

2020 (2023) 

Strategia își propune să promoveze investiția în dezvoltarea și bunăstarea copilului, 
pe baza unei abordări holistice și integrate de către toate instituțiile și autoritățile statului, 
în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și 
accesului universal la servicii.  

Obiectivele SDL Huși se vor încadra în prioritățile la nivel național, un accent ridicat 
fiind pus pe guvernanța bazată pe îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate, 
respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile, prevenirea și combaterea oricăror forme de violență și încurajarea participării 
copiilor la luarea deciziilor care îi privesc, așa cum sunt acestea definite în cadrul strategiei 
naționale. 

11. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (2023) 

Strategia propune următoarele obiective generale care sunt în perfectă cconcordanță 
cu obiectivele și țintele atinse prin SDL Huși: adaptarea structurii și mandatului 
administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare; implementarea 
unui management performant în administrația publică; debirocratizare și simplificare 
pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație; creșterea autonomiei locale și 
consolidarea capacității autorităților administrației publice locale pentru promovarea și 
susținerea dezvoltării la nivel local. 

12. Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020 și Planul Național 

privind Managementul Deșeurilor 

Scopul SNGD este de a îndrepta România către o societate europeană a reciclării prin: 
ordonarea după prioritate a eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor; încurajarea prevenirii generării deșeurilor și reutilizarea pentru o 
mai mare eficiență a resurselor; dezvoltarea și extinderea sistemelor de colectare separată a 
deșeurilor în vederea promovării unei reciclări de înaltă calitate; 
dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalațiilor de reciclare și/sau valorificarea cu 
randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din deșeuri; susținerea 
recuperării energiei din deșeuri, după caz, pentru deșeurile care nu pot fi reciclate; 
reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, încurajarea producerii de 
energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate. 
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2.2.3 CONTEXT STRATEGIC REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

a. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEȚULUI VASLUI CU 
ORIZONTUL DE TIMP 2021-2027  
Obiectivul general de dezvoltare durabilă a județului Vaslui pentru perioada 2021 – 

2027 este: Dezvoltarea economico-socială echilibrată și durabilă a Județului Vaslui, 
care să conducă la creșterea calității vieții și la reducerea decalajului de dezvoltare 
față de celelalte județe din România, precum și a celui intrajudețean dintre mediul 
rural și cel urban. 

Prioritățile și obiectivele specifice județene sunt următoarele: 
I. Prioritatea 1 (domeniul Infrastructură): Vasluiul conectat 

 O.S. 1.1. Conectarea județului Vaslui la coridoarele majore de transport din rețeaua 
europeană TEN-T și la polii urbani din UE și din spațiul ex-sovietic, în vederea 
creșterii atractivității acestuia pentru investiții și a asigurării accesului cetățenilor la 
noi oportunități;  

 O.S. 1.2. Creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor în interiorul județului, în 
vederea reducerii disparităților de dezvoltare urban-rural;  

 O.S. 1.3. Sprijinirea mobilității nemotorizate și a transportului în comun la nivelul 
județului Vaslui, în scopul reducerii emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor.  

II. Prioritatea 2 (domeniul Educație): Vasluiul educat 
 O.S. 2.1. Creșterea nivelului de instruire și calificare a forței de muncă din județ, ca 

premisă pentru creșterea ocupării și a veniturilor cetățenilor.  
III. Prioritatea 3 (domeniul Sănătate): ”Vasluiul sănătos” 

 O.S. 3.1. Asigurarea de servicii medicale la standarde europene, în vederea creșterii 
speranței de viață sănătoasă a populației.  

IV. Prioritatea 4 (domeniul Social). Vasluiul incluziv 
 O.S. 4.1. Furnizarea de servicii sociale diversificate, eficiente și adaptate nevoilor reale 

ale beneficiarilor, în scopul reducerii sărăciei și a marginalizării.  
V. Prioritatea 5 (domeniul Agricultură și dezvoltare rurală). Vasluiul 

agriculturii de performanță și a satelor regenerate 
 Obiectivul specific 5.1. Creșterea competitivității agriculturii județene, în vederea 

tranziției la exploatații și produse competitive pe piața națională și a U.E.  
 Obiectivul specific 5.2. Îmbunătățirea calității vieții în satele vasluiene, prin investiții 

în îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice, diversificarea economiei rurale 
și crearea de noi locuri de muncă.  

VI. Prioritatea 6 (domeniul Economie): Vasluiul competitiv 
 O.S. 6.1. Atragerea de investiții private, străine și autohtone, în vederea creării de noi 

locuri de muncă bine plătite.  
VII. Prioritatea 7 (domeniul Turism): Vasluiul turistic 

 O.S. 7.1. Valorificarea durabilă a resurselor de care dispune județul, în vederea 
dezvoltării afacerilor din sectorului turistic și a atragerii de vizitatori;  

VIII. Prioritatea 8 (domeniul Mediu). Vasluiul verde și sigur 
 O.S. 8.1. Asigurarea accesului locuitorilor la apă potabilă de calitate și reducerea 

deversărilor de ape uzate neepurate;  
 O.S. 8.2. Managementul integrat al deșeurilor de toate tipurile, în conformitate cu 

Reducerea poluării aerului și a poluării fonice;  
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 O.S. 8.6. Reducerea risipei de energie și promovarea utilizării surselor regenerabile 
pentru asigurarea acesteia;  

 Directivele U.E.;  
 O.S. 8.3. Reducerea riscurilor naturale și antropice, precum și consolidarea capacității 

de intervenție în situații de urgență;  
 O.S. 8.4. Conservarea biodiversității și consolidarea unei rețele de coridoare verzi-

albastre;  
 O.S. 8.5. Reducerea poluării aerului și a poluării fonice;  
 O.S. 8.6. Reducerea risipei de energie și promovarea utilizării surselor regenerabile 

pentru asigurarea acesteia.  
IX. Prioritatea 9 (domeniul Cultură): Vasluiul cultural și recreațional. 

 O.S. 9.1. Creșterea accesului populației la infrastructură culturală și la o agendă 
atractivă de evenimente pentru toate grupele de vârstă;  

 O.S. 9.2. Încurajarea sportului de performanță și a celui de masă; 
 O.S. 9.3. Îmbunătățirea și diversificarea oportunităților de agrement pentru cetățenii 

județului.  
X. Prioritatea 10 (domeniul Dezvoltare urbană): Vasluiul municipiilor-motor a 

dezvoltării 
 O.S. 10.1. Consolidarea rolului de motoare de dezvoltare ale municipiilor vasluiene, 

prin investiții integrate care să contribuie la creșterea atractivității acestora și a 
calității vieții în mediul urban.  

XI. Prioritatea 11 (domeniul Capacitate administrativă): Vasluiul bine 
administrat 

 O.S. 11.1. Dezvoltarea resurselor umane din administrația publică locală, în vederea 
furnizării de servicii publice de calitate;  

 O.S. 11.2. Implementarea standardelor de calitate, integritate, etică și prevenirea 
corupției în administrația publică locală; 

 O.S. 11.3. Creșterea gradului de digitalizare a activității administrației publice locale;  
 O.S. 11.4. Consolidarea capacității de planificare strategică si teritorială a 

administrației publice locale; 
 O.S. 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a administrației publice 

locale.  
  

b. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL NORD-EST 2021-2027 
Conform PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL NORD-EST, versiunea Draft 2 –

16.04.2021 acesta se concentrează în jurului următoarelor priorități: 
1. Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă; 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; 
 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 
 Dezvoltarea competentelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat. 
 
 

2. Prioritatea 2: Nord-Est – O regiune mai digitalizată 
 Fructificarea avantajelor digitalizarii, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor; 
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3. Prioritatea 3: Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul 
 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
 Imbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării. 
4. Prioritatea 4: Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă 

 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile; 
5. Prioritatea 5: Nord-Est – O regiune mai accesibilă. 

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătațirea accesului la 
TEN-T și a mobilității transfrontalier. 
6. Prioritatea 6: Nord-Est – O regiune educată 

 Îmbunatățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educatie, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
7. Prioritatea 7: Nord-Est – O regiune mai atractivă 

 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

 

c. STRATEGIA DE CERCETARE ȘI INOVARE PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 
A REGIUNII NORD-EST PERIOADA 2021-2027  
Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 

este gândită să intervină pe următoarele direcții:  
Prioritatea orizontală 1 – Dezvoltarea competenţelor pentru inovare  
Acest nivel este unul de bază, fundamental, absolut necesar pentru reușita, pe termen 

lung, a tuturor celorlalte măsuri ale strategiei. Aceasta deoarece el adresează atât problema 
mentalităților – cele care creează contextul în care vor fi folosite echipamentele, clădirile sau 
serviciile de cercetare-inovare-transfer tehnologic, cât şi problema competenţelor de 
inovare, mai ales la nivelul generațiilor viitoare – cele care vor fi beneficiare ale investițiilor 
prezente în cercetare-inovare-transfer tehnologic și responsabile pentru gestionarea 
acestora în viitor, inclusiv a celor pedagogice necesare unui proces educațional performant 
și atractiv.  

Prioritatea orizontală 2 – Sprijinirea creării de noi companii inovative, creșterii 
întreprinderilor active și digitalizării administrațiilor publice din Regiunea Nord-Est  

Nu este de ajuns să pregătim, la nivel înalt, resursa umană cu competențe de inovare 
deosebite – tinerii și întreprinzătorii trebuie încurajaţi să demareze noi afaceri (start-up și 
spin-off), capabile să valorifice rezultatele cercetărilor din domeniile prioritare. Companiile 
active au nevoie de sprijin să se modernizeze tehnologic, să se digitalizeze, să își mărească 
capacitatea de a aplica soluții de economie circulară și să-și internaționalizeze activitatea. A 
inova înseamnă a risca, dar înseamnă și capacitatea de a genera și valida rapid un concept 
inovativ, de a promova produse/servicii/procese, de a dezvolta sisteme de 
organizare/marketing noi sau semnificativ îmbunătățite. De aceea, încurajarea companiilor 
să cerceteze și să inoveze este esențială. Companiile din domeniul TI&C din regiune pot 
dezvolta soluții smart pentru dezvoltarea comunităților locale (smart city, smart village), 
care să asigure creșterea eficienței și calității serviciilor publice, interoperabilitatea 
sistemelor de monitorizare și gestiune, îmbunătățirea dialogului cu societatea civilă pentru 
creșterea calității vieții.  
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Prioritatea orizontală 3 – Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-
dezvoltare și promovarea colaborării cu industria  

Capacitatea de cercetare-dezvoltare a regiunii nu este suficient dezvoltată, fiind 
necesare noi investiții în infrastructură și echipamente, care să asigure diversificarea și 
actualizarea ofertei de cercetaredezvoltare a regiunii cu evoluțiile actuale. Organizațiile de 
cercetare, dezvoltare și inovaretrebuie conectate cu nevoile identificate în procesul de 
descoperire antreprenorială. Organizațiile CDI au nevoie de sprijin pentru pregătirea 
strategiilor de comercializare, conectarea cu piețele și furnizorii, pregătirea și obținerea 
brevetelor. Pe de altă parte, este necesară promovarea proiectelor de cercetare în 
parteneriat public-privat, a proiectelor care contribuie la crearea/dezvoltarea unor 
platforme comune de testare, certificare, etc. În ceea ce privește oferta de servicii de transfer 
tehnologic regională, nesemnificativă la momentul T0, aceasta trebuie consolidată prin 
dezvoltarea capacității infrastructurilor entităților de inovare și transfer tehnologic 
existente, astfel încât să se asigure un flux constant și profesionist de servicii de suport 
inovativ și tehnologic oferite mediului de afaceri regional. Întreprinderile inovatoare 
existente trebuie sprijinite şi stimulate de către entitățile de inovare și transfer tehnologic, 
pentru a deveni vectori ai dezvoltării sectoarelor de specializare inteligentă.  

Prioritatea orizontală 4 – Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare și 
internaționalizare 

 Pentru a nu rămâne un rezultat întâmplător al unei conjuncturi fericite (de tipul 
„omul sfințește locul”) inovarea trebuie sprijinită de o manieră sistemică. Din acest punct de 
vedere, în Regiunea Nord-Est se consideră că soluția optimă de acțiune este prin intermediul 
creării, consolidării și sprijinirii rețelelor de afaceri și a clusterelor pentru a sprijini 
integrarea membrilor în lanțurile valorice cu impact. Organizațiile CDI trebuie conectate cu 
bunele practici europene, trebuie sprijinite să promoveze proiecte internaționale care să 
contribuie la creșterea performanței și reputației cercetării regionale, prin colaborări în 
interiorul și în afara regiunii (în special în Platformele Tematice S3), valorificarea 
oportunităților de finanțare ale Programului Orizont Europa, aderarea la structuri asociative 
transnaționale, în cadrul inițiativelor Institutului European pentru Inovare și Tehnologie 
(EIT) - Comunitățile pentru Inovare și Cunoaștere (KICs), Rețeaua Europeană a Regiunilor 
pentru Inovare și Cercetare (ERRIN), etc. Companiile care desfășoară activități 
internaționale sunt mai performante, de aceea este nevoie de conectarea IMM-urilor din 
regiune la structuri asociative (clustere, rețele de afaceri) participarea la târguri tehnologice, 
activități de brokeraj, etc., direct sau cu sprijinul unor facilitatori specializați cum este 
Rețeaua Enterprise Europe Network. De asemenea, ecosistemul regional de inovare poate 
beneficia din atragerea și localizarea în regiune a unor investitori străini care să desfășoare 
activități de producție și dezvoltare în domeniile SMART.  

Prioritatea orizontală 5 – Capacitate administrativă și asistență tehnică  
ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a identificat următoarele 

nevoi majore: formarea de competențe cheie (sectoriale și orizontale) în interiorul 
microecosistemelor de inovare asociate descoperirilor antreprenoriale din fiecare domeniu 
cu potențial de specializare inteligentă regional, formarea de competențe angajaților 
întreprinderilor necesare dezvoltării și inovării, a entităților de inovare și transfer 
tehnologic acreditate, pentru livrarea și promovarea serviciilor și pentru rețelizare 
internațională, dezvoltarea capacității echipelor de cercetători din cadrul universităților 
publice din regiune de a identifica rezultate ale cercetării cu potențial de piață, a dezvolta și 
implementa strategii de comercializare a acestora, dezvoltarea capacității administrative a 
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Consorțiului Regional de Inovare, Comisiei Consultative Academice și angajați din cadrul 
ADR Nord-Est, pentru actualizarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor RIS3 Nord-Est, 
dezvoltarea capacității regionale de operaționalizare a propunerilor de proiecte aferente 
RIS3 Nord-Est, prin crearea unor structuri de tip one-stop-shop regional, dedicate sprijinirii 
promotorilor de proiecte CDI și de inițiative de digitalizare, cu precădere a celor privați. 
 

d. PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) REGIUNEA NORD-EST 2021-2027 
PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) REGIUNEA NORD-EST 2021-2027 

propune pentru anul 2030 următoarea viziune: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, 
durabil și incluziv unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești. Această viziune are 
următorul obiectiv general: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un 
proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la 
creșterea standardului de viață și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter 
regionale. 

Prioritățile tematice ale strategiei de dezvoltare regională sunt următoarele: 
1. Prioritatea 1: Dezvoltarea unei economii competitive: 

a. Obiectiv specific 1.1- Stimularea capacităților de inovare-cercetare și 
promovarea adoptării tehnologiilor avansate; 

b. Obiectiv specific 1.2- Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de interes local și regional; 

c. Obiectiv specific 1.3 - Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creșterea 
productivității în domenii cu valoare adaugată; 

d. Obiectiv specific 1.4  -  Îmbunătățirea competitivității prin creșterea accesului 
la serviciile tehnologiei informației și comunicațiilor; 

e. Obiectiv specific 1.5  -  Creșterea competitivitătii și sustenabilității industriilor 
culturale și creative; 

f. Obiectiv specific 1.6 - Creșterea competitivității economice în mediul rural ; 
g. Obiectiv specific 1.7 -  Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent. 

2. Prioritatea 2: Dezvoltarea capitalului uman: 
a. Obiectiv specific 2.1 -  Creșterea ocupării în randul grupurilor vulnerabile și a 

tinerilor; 
b. Obiectiv specific 2.2 - Îmbunătățirea accesului și participării la educație și 

formare de calitate; 
c. Obiectiv specific 2.3 - Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, 

eficient, modern; 
d. Obiectiv specific 2.4 - Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale 

prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin. 
3. Prioritatea 3: Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor: 

a. Obiectiv specific 3.1 -  Sprijinirea și promovarea eficienței energetice; 
b. Obiectiv specific 3.2 - Promovarea managementului durabil al apei; 
c. Obiectiv specific 3.3 -  Promovarea tranziției către economia circulară; 
d. Obiectiv specific 3.4 - Promovarea adaptării la schimbarile climatice și 

prevenirea riscurilor; 
e. Obiectiv specific 3.5 - Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și 

reducerea poluării. 
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4. Prioritatea 4: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și 
durabile 

a. Obiectiv specific 4.1 -   Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin 
realizarea de investiții în infrastructura de transport; 

b. Obiectiv specific 4.2 -   Îmbunătățirea accesului la infrastructura de 
comunicații de mare viteza; 

c. Obiectiv specific 4.3 - Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea și 
implementarea planurilor de mobilitate urbană; 

d. Obiectiv specific 4.4 - Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în infrastructura locală; 

e. Obiectiv specific 4.5 - Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin 
realizarea de investiții în infrastructura locală. 
 

e. PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ELABORAT LA NIVELUL 
JUDEȚULUI VASLUI 2020-2025  
Planul de gestionare a deșeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări 

durabile a deșeurilor. PJGD Vaslui cuprinde o analiză a situației actuale a gestionării 
deșeurilor pe teritoriul geografic al județului Vaslui, precum și măsurile care trebuie luate 
pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, în cazul 
reciclării, valorificării și eliminării deșeurilor, precum și o evaluare a modului în care planul 
va ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor și dispozițiilor Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.  

Planul județean de gestionare a deșeurilor reprezintă un document programatic 
pentru autoritățile județene și cele locale, necesar organizării pentru atingerea obiectivelor 
Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor. Astfel, obiectivele SDL Huși sunt în strânsă 
corelare cu principiile de dezvoltare în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, în principal 
pentru: colectarea separată a deșeurilor municipale, transportul deșeurilor municipale 
colectate separat, depozitarea.  

PLGD Vaslui cuprinde măsurile și acțiunile privind prevenirea generării următoarelor 
categorii de deșeuri:  

 Deșeuri municipale; 
 Deșeuri periculoase municipale; 
 Ulei uzat alimentar; 
 Deșeuri de ambalaje; 
 Deșeuri de echipamente electrice și electronice; 
 Deșeuri din construcții și desființări; 
 Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești. 

 
 
 
 

f. PLAN DE MENŢINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL VASLUI 2018 – 2022  
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Scopul Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în Județul Vaslui este stabilirea 
scenariilor și măsurilor pentru menținerea/reducerea nivelului poluanților sub valorile 
limită, sau, după caz, valorile țintă, conform Anexei nr. 3 la Legea nr. 104/2011.  

Obiectivele SDL Huși se vor încadra în prioritățile la nivel regional, un accent ridicat 
fiind pus pe guvernanța urbană bazată pe creșterea investițiilor în domeniile de activitate 
identificate ca fiind principalii poluatori:  

- transport: creșterea mobilității durabile prin reabilitare/modernizare/extindere 
infrastructura de transport și infrastructuri conexe, promovare transport cu mijloace 
alternative-piste de bicicliști, înnoirea parcului auto cu vehicule cu emisii reduse);  

- energie: eficientizarea energetică a clădirilor, extinderea rețelei distribuție gaz, 
dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile, modernizare sisteme 
de iluminat cu LED-uri și panouri solare;  

- alte surse: întreținerea spațiilor verzi și consolidarea terenurilor degradate, 

realizarea de campanii de prevenire și sancționare, traininguri și ateliere de 

informare. 

g. PLANUL REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (PRAI) 2016-2025 
REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST  
Planul reprezintă un document de planificare strategică a nevoilor de formare care 

au drept scop îmbunătățirea corelării dintre oferta învățământului profesional și tehnic și 

nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional și de creștere a contribuției 

învățământului superior la dezvoltarea regională, la orizontul anului 2020 și în perspectiva 

anului 2025. Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie 

competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. Obiectivele SDL Huși 

se vor încadra în prioritățile la nivel regional, un accent ridicat fiind pus pe guvernanța 

bazată pe creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională. 

h. STRATEGIA JUDEȚEANĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE VASLUI ÎN 
PERIOADA 2014-2023 
Strategia propune următoarele obiective generale care sunt în perfectă concordanță 

cu obiectivele și țintele atinse prin SDL HUȘI: dezvoltarea sistemului educațional, a 

serviciilor de îngrijire medicală, a serviciilor de asistență socială pentru copil și/sau familie, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice, victime ale violenței în familie, persoane fără 

adăpost, persoane private de libertate, persoane de etnie romă, persoane cu diferite adicții, 

victime ale traficului de persoane. 

Prioritatea aceastei strategii este asigurarea accesului la o gamă extinsă de servicii 
sociale adaptate nevoilor individuale și de grup identificate în fiecare comunitate, prin 
încurajarea implicării autorităților, instituțiilor publice și organismelor private, pentru 
diversificarea serviciilor sociale comunitare atât în vederea prevenirii intrării copilului în 
dificultate, implementării și monitorizării drepturilor acestuia, cât și a combaterii riscului de 
excluziune socială pentru persoanele cu handicap și cele vârstnice din județ.  
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Obiectivele SDL HUȘI se vor încadra în prioritățile stabilite la nivel regional în 

responsabilitatea Autoritățiilor Publice Locale și D.G.A.S.P.C. Vaslui, precum:  
 Reducerea numărului de copii din sistemul rezidențial de protecție;  
 Asigurarea serviciilor de îngrijire de zi și dezvoltarea de noi servicii comunitare care 
să asigure prevenirea abandonului și instituționalizării;  
 Dezvoltarea serviciilor comunitare în vederea depistării timpurii a familiilor aflate în 
situații de risc și acordarea serviciilor specializate;  
 Prevenirea instituționalizării atât a copiilor cu tulburări de comportament, cât și a 
copiilor neglijați, abuzați și exploatați, prin aplicarea programelor specializate în cadrul 
serviciilor existente la nivelul D.G.A.S.P.C. Vaslui, dar și prin noi servicii specializate adaptate 
nevoilor acestei categorii de copii și familiilor lor;  
 Identificarea, consilierea și monitorizarea permanentă a familiilor aflate în situație de 
risc;  
 Responsabilizarea tuturor factorilor importanți: instituții ale statului, societatea 
civilă etc. pentru a interveni în prevenirea marginalizării sociale (zone defavorizate, 
comunități de romi);  
 Organizarea și dezvoltarea serviciilor de monitorizare și asistență a copiilor ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate;  
 Facilitarea accesului copiilor cu dizabilități la serviciile de recuperare, reabilitare și 
educaționale;  
 Asigurarea intervenției de specialitate prin scoaterea copilului din mediul abuziv și 
reducerea riscului de producere a abuzului/neglijării.  
 Pentru realizarea tuturor obiectivelor identificate prin Strategia de dezvoltare a 
serviciilor sociale din județul Vaslui 2014-2020, principalul responsabil este D.G.A.S.P.C. 
Vaslui, împreună cu Autoritățile Publice Locale, Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul 
Județean de Poliție, Furnizorii de formare profesională, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Vaslui, O.N.G-uri. 
  

3. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ ȘI DEMOGRAFICĂ A MUNICIPIULUI HUȘI 

3.1 PREZENTARE GENERALĂ 

3.1.1 SCURT ISTORIC 

Prima mențiune a Hușilor apare în Scrisoarea din 17 decembrie 1487, trimisă de 

Ștefan cel Mare brașovenilor, scrisoare redactată în „Huschy” (I.Bogdan, Documentele lui 

Ștefan cel Mare, vol.II, Buc. 1913, p.379). 

Mărturiile despre Huși vin de departe, din timpul lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel 

Mare, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Ion Vodă cel Cumplit, Dimitrie Cantemir. Despre 

Huși și împrejurimile sale au scris nu numai Hașdeu, Iorga, Gh. Ghibănescu, Virgil Caraivan, 

ci și Boris Gorceac, Ștefan Bujoreanu, Avram Tudosie, Ion Alexandru Angheluș și nu numai... 

Când a apărut Hușul ca unitate istorică, teritorial administrativă, de unde-i vine 

numele, cercetătorii nu și-au spus, încă, ultimul cuvânt. Profesorul Ștefan Bârsănescu 

descoperă că  studentul Ioan Matei din Huși, pe Drăslăvăț, prin anii 1441-1442, urma 
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cursurile Universității din Cracovia. De aici, în credința Strămoșească, prof. Ion Gh. Angheluș, 

poate poetic, trage concluzia că, dacă așa stau lucrurile, atunci, neapărat, „așezarea Hușilor 

trebuie să fie cu mult mai veche”.. 

Descoperirile arheologice din zonă, întovărășite și de căutările zelosului învățător și 

cercetător în ale muzeisticii Gheorghe Melinte, vin să susțină ideea de mai sus și lasă să se 

înteleagă că Hușul ființează de pe timpul lui Alexandru cel Bun. În ce privește numele său, 

prof. Ștefan Bujoreanu discută diferitele ipoteze vehiculate de Hașdeu, Iorga și Ghibănescu 

și conchide că boierul Hușea, proprietar al localității, iar asigura proveniența numelui... 

Cât privește importanța economică a localității, lucrurile devin mai clare. Cronica lui 

Grigore ureche atestă că în timpul lui Ștefan cel Mare, la 1495, voievodul a zidit Episcopia 

Hușilor și i-a stabilit “ hramul Sfinților apostoli Petru și Pavel“ lucru care rezultă din ceeace 

stă scris, în slavonește, deasupra ușii din interior a lăcașului clădit…” în Huso, pe Drăslăvăț 

și săvârșit la anul 7003, iar al domniei 38 leat, luna noiembrie 30”. Tot Grigore Ureche atestă 

că s-au clădit la Huși curțile domnești și că în 1517”, la ceasul dintâi al nopții” a murit aici 

Bogdan Vodă cel Grozav, feciorul lui Ștefan cel Mare; că în anul 1548 Iliaș Vodă feciorul lui 

Petru Rareș ”au tăiat capul lui Vartic hatmanul în târg la Huși” ; că însuși Petru Rareș dăduse 

mai multe urice la Huși; că vodă Lăpușneanu și-a adăpostit, de mai multe ori familia aici, iar 

Ion Vodă cel Viteaz „a folosit târgul Huși ca tabără pentru adunarea oștirii moldovene în anul 

1574 pentru luptele de la Roșcani, pe Prut, împotriva turco-tătarilor.  

În „Uricarul” editat la Iași de Theodor Codrescu se publică „sove, ispisoce, urice și 

anaforale” care probează că în perioada 1461-1854 viața social-economică în zona Hușilor a 

fost efervescentă; aceleași concluzii le aprofundează profesorul Gh. Ghibănescu în revista sa, 

născută ca o continuare a celei pomenite, „Theodor Codrescu”... 

Despre Ioan Năvrăpescu, ispravnicul de Huși-Fălciu, al lui Alexandru Lăpușneanu 

(1553-1561; 1564-1567), se știe că  avea o moșie mare în acele locuri, pe care i-a oferit-o 

Domnitorul Alexandru Lăpușneanu, de la Bourenii din vecinătate trecând Dealul Căpățânii și 

până la satul care-i purta numele, Năvrăpești, azi Miroslăvești… 

Iar despre domnitorul Ioan Vodă cel Cumplit se știe că isi organizează o tabară, în 

1574, la Huși, în vederea pregătirii și desfașurării campaniei antiotomane. 

„...Bietul Petru Rareș își petrecu domnia a doua mai mult pe la Vaslui. Bârlad și mai ales la 

Huși, 7 kilometri de granița Buceagului tătărăsc”... – scrie Gh. Ghibănescu în „Opinia” prin 

anii 1912... 

Hușiul este numit uneori „orașul dintre vii”, fiind înconjurat în vechime din toate 

părțile de podgorii; în „Descrierea Moldovei”, Dimitrie Cantemir a plasat vinul de Huși pe 

locul al doilea după cel de Cotnari. 

În 1598, în timpul domniei lui Ieremia Movilă, s-a înfiintat Episcopia Hușilor, în cadrul 

căreia au păstorit mari cărturari, ca: Dosoftei, episcopii Mitrofan, Varlaam, Veniamin 

Costache, Melchisedec Ștefănescu. La aceste mari „instituții domnești”, de secole, se poate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Descrierea_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Cantemir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cotnari
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adăuga și vestita primă „Școala de viticultură – Dimitrie Cantemir”, devenită în timp Liceul 

Agricol, înființată la data de 15 ianuarie 1908 de marii demnitari de stat Nicolae Lupu, 

Gh.Teleman, primarul Dobrea Dobreanu, sprijiniți de la „centru” de marile personalități ale 

agriculturii și învățământului, Spiru Haret, G. Ionescu-Sisești și I. C. Teodorescu. 

Teritoriul actual al oraşului cât şi împrejurimile au fost locuite încă din mileniul V. Î. 

Hr., cunoscut în istoria țării noastre prin originala cultură Cucuteni. Pe teritoriul oraşului a 

fost descoperită ceramică cu motive ornamentale specifice acestei culturi. 

Aici s-au descoperit locuințe din care s-a recuperat un valoros material constând din 

ceramică, unelte din fier, ceramică grecească, subliniind stadiul înalt de dezvoltare a 

civilizației geto-dacice din sec. IV-III î.Hr. Au fost descoperite vase lucrate cu roata, un 

mormânt de inhumație cu orientare est-vest, cosoare de fier, ce atestă practica viticulturii în 

aceasta zonă cu 2400 de ani Î.Hr. Coroborând descoperirile se poate afirma existența unei 

necropole, care din păcate nu poate fi cercetată, întreaga zonă fiind afectată de construcții. 

Au fost descoperite de asemenea monede atât în Huşi cât şi în împrejurimi. Existența 

în zona noastră a unui număr foarte mare de aşezări fortificate (Arsura, Buneşti, Crețeşti) 

certifică existența unor triburi puternice, cetățile constituind adevărate polisuri unde se 

desfăşura o puternică activitate economică şi în acelaşi timp şi locul principal unde se 

produceau schimburile comerciale, în primul rând cu coloniile greceşti de la nordul Mării 

Negre. Pentru perioada secolelor IV-X d.Hr., semnalăm doar prezența unei monede histriene 

descoperite pe tot teritoriul Moldovei. 

Orașul Huși a obținut statutul de municipiu în 1995. 

 

3.1.2  LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

Huși este unul dintre municipiile judetului Vaslui, așezat în partea de est a României 

la intersecția paralelei 46°41’ cu meridianul 28° 03’ longitudine estică. 

Localizare si coordonate GPS (in sistem WGS84) 

Latitudine, Longitudine: 

 46.673055555, 28.064722222 = în grade zecimale 

 46° 40’ 23.0016”, 28° 3’ 52.9986” = în grade minute secunde 

Altitudine: 177 m. 

Localități învecinate: Rusca (jud. Vaslui) 3.27 km, Epureni (jud. Vaslui) 4.12 km, 

Bogdana-Voloseni (jud. Vaslui) 5.82 km, Valea Grecului (jud. Vaslui) 5.9 km, Leoști (jud. 

Vaslui) 6.73 km, Satu Nou (jud. Vaslui) 6.93 km, Bobești (jud. Vaslui) 7.19 km, Crețeștii de 

Sus (jud. Vaslui) 7.45 km, Chersăcosu (jud. Vaslui) 7.53 km, Crețești (jud. Vaslui) 7.58 km, 

Gura Văii (jud. Vaslui) 7.95 km, Valea lui Bosie (jud. Vaslui) 8.08 km, 

Este situat în depresiunea cu același nume în zona de contact a Podișului Central 

Moldovenesc cu Dealurile Falciului având o altitudine de 120 m față de nivelul mării, 

împrejmuit de dealuri plantate cu vii. Poziția deosebită în care este amplasat, i-a atras 
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denumirea de „orașul dintre vii”. Urbea se află pe drumul european E 581, care face legatura 

prin Vama Albița cu Republica Moldova. 

Fosta resedință a județului Falciu, Hușul actualmente unul din municipiile județului 

Vaslui, are o populație de circa 35.915 locuitori.  

Ca forma de relief: 

 la nord sunt dealurile Lohan, Sara, Rotundoaia și Corni; 

 la est Dric și Galbena; 

 la sud – Voloseni, Vulpe și Rusca; 

 la vest Dobrina Vlascineasa 

Tipuri de sol specifice zonei Municipiului Huși 

 cernoziom 

 cernoziom degradat 

 sol brun și brun cenușiu de pădure podzolit 

 complex de cernoziomuri subțiri de pantă 

 sol aluvionar 

 sol de lăcoviște(mlăștinos, mocirlos) 

Datorită tipurilor de sol cernoziomurile levigate și solurile cenușii, care de altfel sunt 

cele mai frecvente în zonă, este favorizată dezvoltarea culturilor de viță de vie. 

Clima zonei este temperat continentală, specifică Europei Centrale și de Est, temperaturile 

variind în medie în cea mai caldă lună a anului(Iulie) între 35,5ºC și 10,3ºC, iar în cea mai 

rece lună a anului(Ianuarie) între +8,62 ºC și -20,36 ºC. Media precipitațiilor atmosferice este 

de 581,5 mm/an, cu variații reduse. 

Municipiul Huși este străbătut de râul Huși cu afluenții săi, pâraiele Drăslăvățul, și 

Răiești, acesta din urmă cu afluenții săi, pâraiele Turbata și Șara. Pâraiele Ochi, Schit, Zavatii 

și Drăslăvăț se varsă în Pârâul Broșteni. Baza acestora include roci permeabile și 

impermeabile, iar nivelul apei variază de la câțiva centimetri până la 3-5 m în perioadele 

bogate în precipitații. 

3.1.3 CADRU NATURAL 
Condiții de climă 

Clima regiunii este temperat-continentală cu influențe excesive, cu regiuni de 

antestepa. Regimul termic măsurat pe o perioadă de o sută de ani (1896 – 1998), pune în 

evidență următoarele: 

- temperatura medie anuala de 9,40ºC, apropiindu-se de media pe țară care este 

de 9,50ºC; 

- trecerea de la anotimpul rece la cel cald și invers se face brusc; 

- există mari diferente de temperatură între luna martie și luna mai (12,50 – 

13,20); 

- numărul mare de zile cu înghet (120), ca și cel cu temperaturi superioare lui 

300 (70); 
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- în ultimii ani temperaturile minime și maxime depășesc chiar 35 de grade.  

Înconjurat de comunele: Duda-Epureni, Stănilești, Pădureni, Crețești, Tătărăni și 

Bunești-Averești, municipiul are din punct de vedere economic un efectiv potențial agricol.  

 

Condiții de sol  

Sub aspect pedogeografic, zona Hușiului reprezintă o evidentă discontinuitate, 

intercalată între solurile cernoziomice și cernoziomuri slab levigate, care acoperă versanții 

până la partea lor superioară. Numai interfluviile sau cumpenele de apă sunt acoperite de 

soluri argilofluviale cenușii închise sau tipice. Partea inferioară este acoperită cu 

cernoziomuri aluviale, gleizate, soluri aluviale și aluviuni în curs de solificare. 

Din aceasta enunțare rezultă că, în zona Hușiului se întâlnesc atât soluri zonale 

(cenușii, cernoziomuri și cernoziomuri levigate) cât și soluri azonale, slab dezvoltate și de 

luncă (aluviuni) soluri aluviale, cernoziomuri aluviale, regosoluri și lacovisti aluviale). 

De la afirmația lui D.Cantemir (1716) ,,pământurile Moldovei sunt negre și pline de 

silitră” și până astazi s-au acumulat date care privesc atât însușirile fizico-chimice ale 

solurilor din aceasta parte a țării, cât și facilitatea lor, utilizarea agricolă sau posibilitățile de 

ameliorare. În hărțile elaborate de G.M.Murgoci și P.Enculescu (1911); P.Enculescu, 

Em.Protopopescu-Pache, T.Saidel și N.Florov (1927), este inclusă și această parte a țării. Ele 

au avut la bază concepția genetico-naturalistă, care a influențat pozitiv studiul solurilor în 

întreaga țară. 

Solurile sunt considerate ca produs natural al interacțiunilor rocilor, apei, atmosferei, 

vegetației și animalelor. Toți acești factori au dus la definitivarea unui strat edafic cu aspect 

de mozaic ce include soluri zonale și azonale. 

SOLURILE ZONALE 

În cadrul sistemului taxonomic al solurilor zonale, se încadrează solurile cenușii și 

cernoziomice situate pe versanții Vaii Prutului și pe cumpenele de apă. 

SOLURILE AZONALE 

Sunt mult mai slab dezvoltate, profilul lor fiind scurt și neconturat încă. Din această 

grupă fac parte solurile aluviale, aluviunile și cernoziomurile aluviale, care fac trecerea la 

tipul zonal de sol. De asemeni, pe versanți, se gasesc soluri erodate de tipul regosolurilor. 

 

Resursele subsolului constau în cea mai mare parte din materiale de construcție 

precum gresiile, calcarele oolitice, isipul, argila și loess-ul. Zona are de asemenea potențial 

eolian, de producere de biomasă și microhidroenergetic. 
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Rețeaua hidrografică 

Printre colinele ce împrejmuiesc municipiul Huși (dealul Dobrina, dealul Corbu, Ochi, 

Voloseni și Rusca) se scurg până la unire pârâiele Șara și Turbata. Acestea izvorasc din dealul 

Lohan, dând naștere pârâului Răiești, care, la rândul lui, se unește cu Drăslăvățul, formând 

pârâul Huși. 

La rândul său pârâul Răiești se unește cu pârâul Drăslăvăț dând naștere pârâului Huși. 

Depresiunea Hușiului este flancată pe partea de răsărit, formând și granița naturală cu 

Republica Moldova, de râul Prut începând de la Drânceni-Albița și până dincolo de Fălciu râu 

în care se varsă și pârâul Huși. 

Umiditatea atmosferică a depresiunii Hușului este puternic influențată de pădurea 

Dobrina și de bazinul râului Prut. 

 

Nebulozitatea 

Nebulozitatea este elementul climatic a cărui evoluția este influențată de dinamica 

atmosferei, temperatura și umiditatea aerului și care la rândul ei, înfluențează semnificativ 

alte elemente climatice: durata de strălucire a soarelui, precipitațiile și nu în ultimul rând 

cantitatea de raze de soare care influențează dezvoltarea culturilor și a vieții pe pământ. 

Datorită așezării între dealuri cultivate cu vii de unde î-și trage și denumirea de „Orașul 

dintre vii”, depresiunea Hușului are parte de mult soare, nebulozitatea anuală fiind scăzută 

în zonă și favorizând un timp de insolație mai îndelungat atât vara cât și iarna. 

 

Vânturile 

În depresiunea Huși circulația aerului este predominantă din direcția nord – vest 

datorită canalizării aerului ce traversează Carpații în lungul văilor principale din nord-est, 

peste înșeuările joase ale dealurilor subcarpatice. Vântul cel mai important care aduce iarna 

geruri și vara secetă este CRIVĂȚUL. Vânturile predominante bat cu frecvență mai mare 

dinspre nord. 

 

Faună 

Fauna piscicolă: bibanul, crapul, carasul, cleanul, mreana, plătica, linul, scobarul, 

somnul, șalăul, știuca. 

În municipiul Huși este o faună relativ variată, prin urmare regăsim mistrețul, pisica 

sălbatică și lupul iar dintre animalele cu blană prețioasă întâlnim vidra, bizamul și câinele 

enot. Din rândul păsărilor întâlnim rața sălbatică, lișița și găinușa de baltă. 

 

3.1.4 ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ 

Municipiul Huși este unitate administrativ- teritorială cu personalitate juridică. 

Posedă patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice 

locale, exercitând în condițiile legii autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. 
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Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul 

municipiului Huși, Consiliul Local ca autoritate deliberativă și primarul municipiului Huși ca 

autoritate executivă, aleși în condițiile legii. 

Consiliul Local și primarul funcționează ca autorități ale Administrației Publice Locale 

și rezolvă treburile publice din municipiu,în condițiile legii. 

Primarul, viceprimarul, secretarul municipiului și aparatul de specialitate a 

primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă denumită Primăria 

municipiului Huși care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile 

primarului,  soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

 

Obiectul de activitate 

Autoritățile administrației publice locale ale municipiului Huși au dreptul și 

capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona în numele și în interesul colectivității 

locale pe care o reprezintă treburile publice în condițiile legii. 

Autoritățile Administrației Publice Locale au dreptul ca în limitele legii să aibă 

inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența 

altor autorități publice. 

Autoritățile administrației publice locale au dreptul, ca în limitele legii, să aibă 

inițiative în toate domeniile , cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența 

altor autoritțăți publice. În acest sens, autoritățile locale au responsabilități în următoarele 

domenii de activitate:  

 organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și 

serviciilor publice de interes local ale societăților comerciale și regiilor autonome de 

interes local;  

 dezvoltarea economico-socială și de mediu al municipiului ;  

 administrarea domeniului public și privat al municipiului ;  

 gestionarea serviciilor furnizate de cetateni;  

 cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern; 

 

Structura organizatorică 

Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin 

organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii care duce la îndeplinire sarcinile și 

atribuțiile administrației publice locale, ordonanțe, hotărâri ale guvernului,ordine ale 

conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale 

primarului. 
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În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, primarul municipiului Huși, emite dispoziții. 

Acestea devin obligatorii după ce au fost aduse la cunostință publică sau după ce au fost 

comunicate persoanelor interesate, după caz. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale. 

Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal 

contractual. Primarul conduce serviciile publice locale. 

Primarul reprezintă municipiul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu 

persoanele fizice și juridice din tara și străinătate, precum și în justiție. Primarul este 

ordonatorul principal de credite. 

Viceprimarul municipiului Huși îndeplinește atribuțiile care îi sunt delegate de către 

primar prin dispoziție și coordonează direct activitatea structurilor funcționale ale 

administrației locale, conform organigramei. 

Secretarul municipiului îndeplinește următoarele atribuții: 

a. Avizează pentru legalitate,dispozițiile primarului și hotărârile Consiliului Local; 

b. Participă la ședințele Consiliului Local; 

c. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul 

Local și primar, precum și între aceștia și prefect; 

d. Organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului și a dispozițiilor 

primarului; 

e. Asigură transparență și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și 

persoanele interesate ale actelor cu caracter public, în condițiile legii nr.544/ 2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public. 

f. Pregateste lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local și comisiilor de specialitate 

ale acestuia. 

De asemenea, coordonează activitatea Oficiului juridic, Serviciului Public Comunitar 

de Evidență a Persoanei ăi a Serviciului Public Local de Asistență Socială Huși. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate 

organizate la nivel județean. 

În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin compartimentele 

de specialitate ale aparatului de specialitate ale primarului, sprijină activitatea societăților 

comerciale, instituțiilor publice bugetare și extrabugetare din subordinea Consiliului Local. 

În problemele de specialitate, compartimentele funcționale din componența 

aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de 

hotărâri și dispoziții pe care le prezintă primarului, viceprimarului sau secretarului care le 

coordonează activitatea în vederea avizării și propunerii spre aprobare Consiliului Local su 

primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu 

atribuții în domeniul juridic. 
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Compartimentele funcționale răspund în fața primarului de aplicarea prevederilor 

Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului. 

Conducerea fiecărei direcții este asigurată de un director executiv care este ajutat în 

realizarea sarcinilor de șefii de servicii, birouri și compartimente subordonate. 

Structura organizatorică cuprinde: 

1. Direcția administrație publică locală; 

2. Direcția economică; 

3. Direcția urbanism, administrare și dezvoltare locală. 

Direcției administrație publică locală cuprinde: Compartimentul juridic; Biroul 

agricol și cadastru; Biroul administrație publică locală, relații cu publicul; Compartimentul 

gestionarea resurselor umane și a funcțiilor publice, informatizare; Compartimentul  sport 

și agrement. 

Direcția economică cuprinde: Compartimentul Buget-Contabilitate; 

Compartimentul Evidențiere, Urmărire și încasare venituri; Compartimentul executare silită, 

creanțe bugetare; Biroul managementul proiectelor, integrare europeană și relații 

internaționale.  

Direcția urbanism, administrare și dezvoltare locală cuprinde: Compartimentul 

urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru urban; Compartimentul administrarea 

domeniului public și privat; Compartimentul disciplină în construcții; Compartimentul 

investiții; Compartimentul achiziții publice; Compartimentul unitatea locală pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilități și autorizare transport public local. 

Compartimentul dispecerat de monitorizare video, respectiv Compartientul 

autorizare control se află în subordinea directă a viceprimarului. 

Compartimentul control intern- managementul calității, Compartimentul protecție 

civilă, respectiv Compartimentul audit intern se află în subordinea directă a secretarului 

general al municipiului. 

Casa de cultură, Poliția Locală, Creșa, Biblioteca, Direcția de Asistența Socială Huși 

sunt entitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Huși. 

Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor, Centrul Public de Desfacere, 

Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor, Muzeul sunt entitățile fără personalitate 

juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși. 

Luând în calcul nevoile activității sale, Consiliul Local al Municipiului Huși a organizat 

următoarele comisii pe domenii de specialitate: 

1. Comisia de studii, prognoze și programe economico-sociale, buget, finanțe, 

privatizare, servicii publice şi comerț; 
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2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură; 

3. Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecția mediului înconjurător; 

4. Comisia juridică şi de disciplină, pentru administrație publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti; 

5. Comisia pentru învățământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, 

protecția copilului, familie; 

6. Comisia de comunicare, integrare europeană, relații cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relații externe. 

 

3.1.5 DATE GENERALE SUPRAFAȚĂ 

Municipiul Huși este situat în partea de nord – est a județului Vaslui și în partea de est 

a României, în depresiunea Huși, fiind străbătut de râul Huși.  

Suprafața totală a Municipiului Huși este de 6.398,34 ha aceasta reprezentând 

suprafața administrativă. Suprafața intravilană în 2019 era de 1.303 ha, reprezentând 

20,36% din suprafața totală. 

Municipiul Huși este al treilea municipiu ca mărime din județul Vaslui după Bârlad și 

Municipiul Vaslui, acesta din urmă având suprafața administrativă de 6.844,25 ha. 

Municipiul Huși este situat în sud-estul Depresiunii Huși, parte componentă a 

Podișului Central Moldovenesc, ce se încadrează în Podișul Bârladului, ca diviziune a 

Podișului Moldovei din nord-estul României, la o altitudine de 70-120 m. 
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Municipiul Huși se învecinează:  

 la nord-vest cu comuna Tătărani; 

 la nord cu comuna Epureni; 

 la nord-est cu comuna Drânceni; 

 la sud-est cu comuna Stănilești; 

 la sud cu comuna Pădureni; 

 la vest cu comuna Crețești. 
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Distanțe rutiere spre principalele repere din județ și din țară, dinspre Municipiul Huși 

Localitate Distanță din Municipiul 

Huși 

Vaslui 48 km 

Bârlad 67 km 

Tecuci 116 km 

Focșani 151 km 

Adjud 126 km 

Bacău 131 km 

Roman 129 km 

Iași 84 km 

Suceava 228 km 

București 335 km 

Cluj-Napoca 477 km 

Constanța 388 km 
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Din punct de vedere rutier, drumurile naționale și județene care asigură accesul în 

municipiul Huși sunt:  

• DN 24A: ce traversează Huși pe o lungime de 1,3 km (coincide cu strada Șoseaua Huși 

– Stănilești); 

• DN 24 B; 

• DJ 244D: traversează Huși pe o lungime de 2,6 km (coincide cu Șoseaua Huși – Iași); 

• DJ 244C: traversează Huși pe o distanță de 0,9 km (aceeași cu strada Ioan Vodă cel 

Viteaz). 

Din zona rurală învecinată, accesul în municipiul Huși se face prin drumurile 

comunale: 

•    DC 23: pe direcția Huși – Arsura; 

•    DC 35: pe direcția Huși – Pădureni; 

•    DC 32: pe direcția Huși – Pogănești; 

•    DC 34: pe direcția Huși – Stănilești. 

Din punct de vedere aerian, cele mai apropiate aeroporturi sunt cel din Iași, la o 

distanță rutieră de 84 km și cel din Bacău, la o distanță rutieră de 131 km. 

 

3.1.6 RELIEF, CLIMĂ ȘI RESURSE NATURALE 

Municipiul Huși este situat în sud-estul Depresiunii Huși, parte componentă a 

Podișului Central Moldovenesc, ce se încadrează în Podișul Bârladului, ca diviziune a 

Podișului Moldovei din nord-estul României, la o altitudine de 70-120 m. 

Depresiunea Huși s-a format printr-un lung proces de eroziune, după retragerea 

apelor Mării Sarmatice, în postglaciar. 

Ca formă de relief, depresiunea Hușilor este înconjurată de dealuri: 

 la nord sunt dealurile Lohan, Sara, Rotundoaia și Corni; 

 la est Dric și Galbena; 

 la sud – Voloseni, Vulpe și Rusca ; 

 la vest Dobrina Vlăscineasa. 

 

Municipiul este străbătut de pârâul Huși și înconjurat de dealuri ocupate cu podgorii. 

. Conform Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020, regiunea 

Moldovei are potențial de dezvoltare pentru energia eoliană, biomasă și microhidro – 

construirea de microcentrale pe ape curgătoare. 

3.2  STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 

3.2.1 STRUCTURA DEMOGRAFICĂ 
Populația municipiului Huși (după domiciliu), în 2020, totaliza 35915 persoane, 

reprezentând 7,10% din populația de la nivel județean. În anul 2020, populația din 

municipiul Huși a crescut cu 14,77% față de anul 2015.  
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Evoluția populației stabile în Municipiul Huși, din anul 2015 până în anul 2020: 

Municipiul 

Huși 

Sexe Anul 

2015 
Anul 

2016 
Anul 

2017 
Anul 

2018 
Anul 

2019 
Anul 

2020 

Total 30612 30548 31359 32230 34237 35915 

Masculin 14845 14837 15316 15769 16762 17593 

Feminin 15767 15711 16043 16461 17475 18322 

 

În ceea ce priveşte distribuția pe sexe a populației stabile, în 2020, populația de sex 

feminin era de 18.322 persoane, reprezenta 51%, iar cea de sex masculin 17.593 persoane, 

reprezenta 49%. 
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Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, populația Municipiului 

Huși este în curs de îmbătrânire. Pe grupe mari de vârstă, populația tânără (0 – 19 ani) 

reprezintă 19,10% din populația stabilă a municipiului, populația adultă (20 – 64 ani) 

reprezintă 69,24% din total, iar populația vârstnică (65 ani și peste) reprezintă 11,64% din 

total. 

Din anul 1992 până în prezent, populația municipiului Huși a urmat o tendință de 

scădere până în anul 2016, respectiv 3,90%, urmată de o tendință de creștere în ultimii ani, 

din anul 2017 până în anul 2020, de la 31359 – la 35915 persoane, respectiv 11,50% față de 

anul 1992. 

 

În anul 2019 la nivelul Municipiului Huși s-au născut 456 persoane, rata natalității 

fiind de 12,69‰, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. În anul 2019, 

natalitatea în Municipiul Huși a crescut cu 80,95% față de anul 2015, reprezentând 8,93% 

din totalitatea născuților vii din județul Vaslui (5108 persoane), 1,15% din cei din Regiunea 

Nord – Est și 0,22% din cei de la nivel național. 
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La nivelul Municipiului Huși, în anul 2019 s-au înregistrat un număr de 456 născuți 

vii și 293 decedați, rezultând astfel un spor natural pozitiv de 163 persoane. Tendința este 

de creștere a numărului de nou născuți și scădere a numărului de decese – fapt ce determină 

un spor natural pozitiv, în perioada 2017 – 2019. 

 

În anul 2019, în Municipiul Huși sau oficiat 260 de căsătorii și s-au înregistrat 40 de 

divorțuri. 

Numărul de locuințe existente la sfârșitul anului 2019 era de 10836, din care 

proprietate publică 390 iar proprietate privată 10446. 

Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului 2019 era de 481036 mp arie 

desfăsurată, din care proprietate publică 12043 iar proprietate privată 468993. 

În Municipiul Huși, 74,00% dintre locuitori sunt de religie ortodoxă, 17,22% de religie 

romano – catolică, 0,06% sunt creștini după Evanghelie, 0,02% creștini de rit vechi, 0,03% 

sunt de religie penticostală, iar pentru 8,55% din populație informația este nedisponibilă. 
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3.2.2 RESURSELE DE MUNCĂ ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ 

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul mediu al 

salariaților din Municipiul Huși în anul 2019 a fost de 5.573 persoane, reprezentând 10,28% 

din totalitatea salariaților din județul Vaslui (54.220 persoane), 0,96% din cei din Regiunea 

Nord – Est și 0,11% din cei de la nivel național. 

În Municipiul Huși numărul mediu al salariaților în anul 2019 a înregistrat o creştere 

cu 6,75% (376 persoane) față de anul 2015. 

 

În baza datelor statistice de la Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, distribuirea 

forţei de muncă se prezintă astfel: 

Număr mediul al salariaților, pe activități, în anul 2019, în Municipiul Huși: 

Denumire activitate Număr de persoane 

Total 5573 

Agricultura  170  

Industrie  2262  

Energie  39  

Apa, salubritate  210  

Construcții 460 

Comerţ 340 

Transport, depozitare 60 
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Hoteluri și restaurante 82 

Comunicaţii 22 

Intermedieri financiare 54 

Activități imobiliare 16 

Activități profesionale 51 

Servicii administrative 46 

Administrație publică 204 

Învaţământ 515 

Sănătate 872 

Cultură 71 

Alte activităţi 99 

 

În anul 2019, câștigul salarial mediu net la nivelul județului Vaslui avea o valoare de 

2.482 lei/persoană, cu 321 lei mai mult decât în anul precedent. Comparativ cu nivelul 

câștigului salarial nominal net înregistrat la nivel regional (2.674 lei/persoană) și național 

(2.986 lei/persoană), în județul Vaslui se înregistrează un câștig salarial inferior. 

Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități ale economiei naționale 

CAEN Rev.2 (activități 
ale economiei 

naționale) 
Sexe Județ 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Lei, lei RON (începând cu 2005) 
TOTAL Total Vaslui 1387 1627 1877 2161 2482 

 

Populația ocupată civilă, la nivelul județului Vaslui a cunoscut o scădere în perioada 

2015-2016, urmată de o creștere în perioada 2017-2019, potrivit datelor publicate Institutul 

Național de Statistică. Astfel, populația ocupată civilă din anul 2019 a înregistrat o reducere 

cu 5,52% față de anul 2015.  

Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale 

CAEN Rev.2 (activități 
ale economiei 

naționale) 
Sexe Județ 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Mii persoane 
TOTAL Total Vaslui 130,3 123 123,4 123,1 123,5 
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Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale 

CAEN Rev.2 (activități ale 
economiei naționale) 

Sexe Județ 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Mii persoane 
TOTAL Total Vaslui 130,3 123 123,4 123,1 123,5 

 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 
PESCUIT 

Total Vaslui 56,3 48,4 48,8 49,4 49 

INDUSTRIE Total Vaslui 23,4 24,4 23,8 23,7 22,7 

INDUSTRIA EXTRACTIVA Total Vaslui 0 0 0 0 0 

INDUSTRIA PRELUCRATOARE Total Vaslui 21,1 21,8 21,2 21,1 20,1 

PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE 
ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, 
GAZE, APA CALDA SI AER 
CONDITIONAT 

Total Vaslui 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 

DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, 
GESTIONAREA DESEURILOR, 
ACTIVITATI DE DECONTAMINARE 

Total Vaslui 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 

CONSTRUCTII Total Vaslui 4,9 5,3 5,4 5,4 5,8 

COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 

Total Vaslui 14 13,4 13,3 12,9 13,7 

TRANSPORT SI DEPOZITARE Total Vaslui 5 5,2 5,5 5,5 5,7 

HOTELURI SI RESTAURANTE Total Vaslui 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 

INFORMATII SI COMUNICATII Total Vaslui 1,5 1,6 1,2 0,7 0,7 

INTERMEDIERI FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

Total Vaslui 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

TRANZACTII IMOBILIARE Total Vaslui 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

ACTIVITATI PROFESIONALE, 
STIINTIFICE SI TEHNICE 

Total Vaslui 1,1 1,3 1,1 1,1 1,2 

ACTIVITATI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE 
SERVICII SUPORT 

Total Vaslui 2,2 1,9 1,8 1,7 1,6 

ADMINISTRATIE PUBLICA SI 
APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN 
SISTEMUL PUBLIC 

Total Vaslui 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 

INVATAMANT Total Vaslui 6,9 6,6 6,6 6,6 6,8 

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA Total Vaslui 7,5 7,7 8,2 8,6 8,8 

ACTIVITATI DE SPECTACOLE, 
CULTURALE SI RECREATIVE 

Total Vaslui 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 

ALTE ACTIVITATI DE SERVICII Total Vaslui 1,6 1,3 1,4 1,3 1,2 

 



 

 

52 
 

P
ag

e5
2

 

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul mediu de șomeri 

înregistrat în Municipiul Huși, în anul 2020 a fost de 333 persoane, în creștere cu 120% (182 

persoane) față de anul 2019. 

 

 

Șomeri înregistrați în Municipiul Huși în perioada 2015 - 2020 

Sexe 

Municipiul 
Huși 

Perioade 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

UM: Numar persoane 
Total 361 276 234 221 151 333 

Masculin 204 166 128 127 83 137 
Feminin 157 110 106 94 68 196 

 

3.2.3 COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ HUŞI  este un serviciu cu personalitate juridică 

organizat în subordinea Consiliului Local Huşi și se ocupă de realizarea anchetelor sociale, 

întocmirea dispozițiilor privind stabilirea, acordarea, modificarea, încetarea, suspendarea 

ajutorelor sociale. 

Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Huși, în anul 2019 au fost 

efectuate un număr de 1.912 anchete sociale. 

În anul 2019 au fost întocmite: 

- 200 dispoziții privind stabilirea, modificarea, încetarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței și recuperare sume, conform Ordonanței de Urgență nr.70/2011, privind 

măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece; 

361

276

234 221

151

333

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

Evoluția numărului de șomeri înregistrați în Municipiul 
Huși în perioada 2015 - 2020



 

 

53 
 

P
ag

e5
3

 

- 170 dispoziții de acordare, modificare, suspendare, încetare și stabilire perioada 

încasata necuvenit a ajutorului social și a ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, 

conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;  

- 500 dispoziții de acordare, modificare, încetare, stabilire perioada incasat necuvenit 

a alocației pentru susținerea familiei, conform Legii 277/2010;  

- 30 dispozitii de acordare, modificare, suspendare, repunere în plată, încetare a 

stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale de gradiniță, conform 

Legii nr. 248/2015;  

- 723 de dosare pentru acordarea alocației de stat, conform Legii nr. 61/1993;  

- 247 de dosare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, conform 

OUG nr. 111/2010;  

- 21 de dosare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei conform Legii nr. 

277/2010;  

- 47 de dosare pentru acordarea venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001;  

- 176 dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, gaze 

naturale și energie electrică, conform Ordonanței de Urgență nr. 70/2011, privind 

măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;  

- 25 de dosare pentru acordarea stimulentului educațional acordat sub formă de 

tichete sociale de grădiniță, conform Legii nr. 248/2015;  

- 28 dispoziții privind stabilirea ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001;  

- S-a asigurat consiliere pe probleme de etnie a rromilor;  

- S-au întocmit dosare pentru acordarea tichetelor de transport gratuit;  

- 480 fișe de identificare a riscurilor privind situația familiilor cu copii a căror părinți 

sunt plecați la muncă în străinătate, conform HG nr. 691/2015 pentru aprobarea 

procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți 

plecați la muncă în străinătate; 

- 2 rapoarte de monitorizare trimestriale conform Ordinului nr.1733/2015 privind 

aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament.  

- 36 de planuri de servicii pentru copiii aflați în dificultate conform Ordinului nr. 

286/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de întocmire a Planului de 

servicii;  

- State de plată pentru ajutoarele de urgență;  

- State de plată pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri  

- State de plată a stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale de 

gradiniță, conform Legii nr. 248/2015; 
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Direcția de Asistență Socială Huși a încheiat, în anul 2019, contracte pentru 

acordarea de servicii sociale specializate cu 3 fundații /asociații și anume:  

 Asociația “Cogregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi” - Numărul 

beneficiarilor: 20 copii; 

 Asociația “Congregația Surorilor Săracilor Parintelui Vincenzo Morinello” Huși - 

Numărul beneficiarilor: 30 de persoane vârstnice; 

 Centrul Diecezan Caritas Iași - Numărul beneficiarilor: 25 de persoane vârstnice. 

 

Compartiment Monitorizare Persoane cu Handicap Adulți și Copii a avut în anul 

2019 în evidenţă un număr de 1.084 persoane cu handicap, adulţi şi copii, după cum 

urmează: 

 455 persoane cu handicap grav cu asistent personal; 

 496 persoane cu handicap accentuat; 

 124 persoane cu handicap mediu; 

 9 persoane cu handicap uşor. 

Au fost realizate un număr de 570 anchete sociale la domiciliul persoanelor cu 

handicap şi un număr de 1.485 rapoarte de monitorizare a persoanelor cu handicap şi 

activităţii asistenţilor personali. 

  Prin Compartimentul Evidență şi Plata Beneficii Sociale s-au efectuat plăți pentru:  

- beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau perolieri în 

număr de 187;  

- ajutoare de urgenţă şi de înmormântare - 28 beneficiari;  

- îndemnizaţiile cuvenite persoanelor cu handicap grav în număr de 173 persoane 

lunar. 

- Personalul din cadrul compartimentului efectuează următoarele operaţiuni:  

- zilnic verifică, numără şi împachetează corespunzător numerarul încasat şi 

întocmeşte documentele de casă;  

- asigură conducerea evidentei zilnice a registrului de casă şi depunerea documentelor 

justificative, în vederea verificării şi înregistrării în evidenţele contabile.  

- conduce evidența intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casa zilnic, 

confruntă soldul zilnic din jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie;  

- completează zilnic Registrul de Casă şi Foaia de Vărsământ, depunând zilnic sumele 

încasate la Trezoreria municipiului Huşi;  

- încasează debitele de la persoanele fizice beneficiare a unor drepturi de asistenţă 

socială - 50 pers;  

- distribuie tichetele sociale de grădiniţă, conform Legii nr. 248/2015 – 25 de 

beneficiari/lună;  
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- distribuie laptele praf pentru copii , conform Legii nr. 321/2001 privind acordarea 

gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern- 36 de beneficiari/lună. 

Compartimentul Asistenţi Personali  

În conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap au fost întocmite:  

 120 dosare pentru încadrare ca asistent personal;  

 100 dosare indemnizaţie de handicap conform Legii nr. 448/2006;  

 1200 contracte individuale de muncă;  

 600 operaţiuni în REVISAL; 

 400 acte adiționale ca urmare a modificărilor privind contractual individual de 

muncă.  

Cantina de Ajutor Social este unitate publică de asistență socială în subordinea 

Serviciului Public de Asistență Socială. În anul 2019 au beneficiat de hrană zilnică 50 de 

persoane. 

Creșa Municipiului Huși, funcționează în subordinea Consiliului Local și prestează 

servicii sociale contracost copiilor din grupa de vârstă cuprinse între 3 luni și 4 ani. În anul 

2019, Creşa a funcţionat cu 1 grupa de copii cu vârsta între 3 luni-4 ani. Au fost înscrişi 32 

copii, fiecare având dosar de înscriere personal. Dintre aceştia, media zilnică de frecvenţă a 

fost de 20-25 copii pe zi. 

În anul 2019 s-a continuat implementarea proiectului “Servicii Integrate pentru o 

Comunitate Incluzivă în Huși”. Componentă 1 – Apel proiecte: POCU/20/4/2/Reducerea 

numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități 

marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea 

de măsuri integrate Contractul de Finanţare 20/4/2/102220, contractul de finanțare fiind 

semnat la data de 01.09.2017 având o perioadă de implementare de 36 de luni. 

 

3.3 DEZVOLTARE URBANĂ 

3.3.1 DEMOGRAFIE SI FORȚĂ DE MUNCĂ 

Conform Institutului Național de Statistică la data de 01.07.2020 Municipiul Huși avea 

o populație de 35.915 locuitori reprezentând un procent de 7,1% din populația totală a 

județului Vaslui. 
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Pe grupe de vârstă situația arată astfel: 

Vârstă și 
grupe de 

vârstă 
Sexe 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-4 ani Masculin 663 683 755 767 906 959 

Feminin 614 620 683 730 860 875 

5- 9 ani Masculin 822 809 818 761 750 758 

Feminin 727 717 734 674 665 739 

10-14 ani Masculin 731 770 837 816 873 931 

Feminin 706 722 764 752 818 836 

15-19 ani Masculin 803 802 802 811 828 855 

Feminin 725 725 755 747 799 846 

20-24 ani Masculin 888 840 835 925 1002 1074 

Feminin 883 853 812 900 958 983 

25-29 ani Masculin 1586 1472 1427 1380 1359 1341 

Feminin 1511 1413 1303 1235 1280 1283 

30-34 ani Masculin 1368 1341 1455 1577 1849 1980 

Feminin 1189 1194 1312 1471 1701 1831 

40-44 ani Masculin 1086 1112 1176 1315 1459 1606 

Feminin 1113 1090 1115 1168 1307 1438 

45-49 ani Masculin 1225 1286 1327 1235 1256 1288 

Feminin 1578 1603 1642 1429 1320 1273 

50-54 ani Masculin 922 865 904 1072 1226 1332 

Feminin 1081 1059 1072 1330 1543 1686 

55-59 ani Masculin 1130 1085 1027 1004 943 949 

Feminin 1377 1345 1256 1228 1180 1143 

60-64 ani Masculin 857 946 988 1044 1048 857 

Feminin 934 1149 1255 1332 1381 934 
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65-69 ani Masculin 546 596 678 731 738 760 

Feminin 670 707 761 806 827 892 

70-74 ani Masculin 324 339 332 348 388 445 

Feminin 478 514 514 503 559 614 

75-79 ani Masculin 280 258 254 242 245 240 

Feminin 394 394 399 416 406 419 

80-84 ani Masculin 182 188 186 175 176 163 

Feminin 309 297 304 280 312 305 

85 ani si 
peste 

Masculin 97 107 119 123 121 125 

Feminin 260 256 253 288 270 271 

Total 28059 27974 28706 29482 31300 32669 

 

În ceea ce privește evoluția efectivului populației, pentru perioada 2015-2020, se 

înregistrea o creștere de 4610 persoane, fapt datorat într-un anumit procent și creșterii 

natalității. 
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De asemenea s-a observat o creștere semnificativă și la următoarele grupe de 

vârstă: 

 1254 persoane la grupa de vârstă 30-34 ani; 

 693 persoane la grupa de vârstă 35-39 ani; 

 845 persoane la grupa de vârstă 40-44 ani; 

 1015 persoane la grupa de vârstă 50-54 ani; 

 638 persoane la grupa de vârstă 60-64 ani.  

 

Structura populației pe sexe relevă preponderența persoanelor de sex feminin 

(51,47%;   16815 persoane)  față de cele de sex masculin  (48,53%; 15854 persoane).   
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La nivelul anului 2020 structura populației pe grupe cincinale de vârstă relevă 

ponderi mai ridicate deținute de populația din grupele de vârstă de 30-34 ani, iar ponderi 

mai reduse se înregistrează în cazul grupelor mici de vârstă(0-4 ani; 10-14 ani; 15-19 ani; 5-

9 ani) precum și în cazul grupelor de vârstă de peste 70 de ani. 

Populația tânără (0-14 ani) reprezintă aproximativ 16% din totalul populației 

municipiului, pondere identică cu cea înregistrată la nivelul județului Vaslui (16%). 

Populația adultă (15-59 ani) reprezintă aproximativ 64% din totalul populației 

municipiului, ușor mai scăzută față de cea înregistrată la nivelul județului Vaslui (65%). 

Ultima categorie de vârstă (peste 60 de ani) reprezintă aproximativ 20% din totalul 

populației municipiului, ușor mai crescută față de cea înregistrată la nivelul județului Vaslui 

(19%). 

Gradul de îmbătrânire demografică a populației municipiului este, în 2020, de 

1.306,98 %₀. Acest indicator demografic arată  că la 1.000 persoane tinere, cu vârsta cuprinsă 

între 0 și 14 ani, revin 1.306,98 persoane vârstnice cu vârsta de 60 de ani și peste. În plus, în 

perioada 2015-2020 se înregistrează o creștere al gradului de îmbătrânire a populației, 

valoarea acestui indicator pornind de la 1.250,53%₀, în 2015, până la 1.306,98 %₀ în 2020. 

La nivelul anului 2020 rata de înlocuire a forței de muncă se calculează prin 

raportarea efectivului populației tinere la o treime din persoanele în vârstă de 15-59 ani, 

raportată la 1.000 de locuitori. Astfel rata de înlocuire a forței de muncă este de 731,49 %₀ 

la nivelul municipiului Huși. Acest lucru înseamnă că, peste aproximativ 10-15 ani, fiecare 

1.000 locuitori stabili ce vor ieși din câmpul muncii vor fi înlocuiți de 731 persoane, ceea ce 

a conduce la un deficit de forță de muncă de aproximativ 269 persoane. Pentru anul 2015 

lucrurile stăteau puțin mai rău, având o rată de înlocuire a forței de muncă de 692,61 %₀ și 
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un deficit de forță de muncă de aproximativ 307 persoane. Prin urmare, față de anul 2015 

are loc o creștere a valorii acestui indicator, deficitul de forță de muncă scăzând de la 

aproximativ 307persoane (în 2015)  la 269 persoane (în 2020). 

La nivelul anului 2020 raportul de dependență demografică (raportul dintre suma 

efectivului populației tinere și populației vârstnice și efectivul populației adulte) este de 

562,51 %₀ la nivelul municipiului Huși, ceea ce înseamnă că, în medie, 1.000 persoane aflate 

în vârstă de muncă susțin aproximativ 563 persoane inactive. Raportul de dependență 

demografică a crescut în perioada 2005-2010(de la 519,58 %₀ la 562,51 %₀).  

 

Indicator 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

Populația la 1 Iulie  28059 27974 28706 29482 31300 32669 

Sexe 

Masculin 
13510 13455 13878 14270 15163 15854 

48.15% 48.10% 48.35% 48.40% 48.44% 48.53% 

Feminin 
14549 14519 14828 15212 16137 16815 

51.85% 51.90% 51.65% 51.60% 51.56% 51.47% 

Structură 
pe grupe 
mari de 
vârstă 

Tineri(0-14 ani) 
4263 4321 4591 4500 4872 5098 

15.19% 15.45% 15.99% 15.26% 15.57% 15.61% 

Adulți(15-59 ani) 
18465 18085 18220 18827 20010 20908 

65.81% 64.65% 63.47% 63.86% 63.93% 64.00% 

Vârstnici(60 ani 
și peste 

5331 5568 5895 6155 6418 6663 

19.00% 19.90% 20.54% 20.88% 20.50% 20.40% 
Gradul de îmbătrânire 

demografică 
1250.5

3 
1288.5

9 
1284.0

3 
1367.7

8 
1317.3

2 
1306.9

8 
Rata de înlocuire a forței de 

muncă 692.61 716.78 755.93 717.06 730.43 731.49 
Raportul de dependență 

demografică 519.58 546.81 575.52 565.94 564.22 562.51 

 

Mișcarea naturală a populației 

În ceea ce privește sporul natural, în anul 2019 la nivelul municipiului Huși s-au 

înregistrat un număr de 456 născuți vii și 293 decese, rezultând un spor natural pozitiv de 

163 persoane.  

Rata natalității înregistrată în 2019 a fost de 14,57 %₀ cu mult mai mare decât rata 

natalității înregistrată în aceeași perioadă a anului 2015. 

Rata mortalității înregistrată în 2019 a fost de 9,36 %₀ puțin mai scăzută decât rata 

mortalității înregistrată în aceeași perioadă a anului 2015. 
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Indicator Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Natalitate 252 246 373 362 456 

Mortalitate 303 287 312 318 293 

Spor natural -51 -41 61 44 163 

Rata natalității 8.98 8.79 12.99 12.28 14.57 

Rata mortalității 10.80 10.26 10.87 10.79 9.36 

 

 

 

3.3.2 DESTINAȚIILE DE UTILIZARE A SPAȚIULUI 
Conform Regulamentului General de Urbanism, la nivelul Municipiului Huși se 

regăsesc următoarele zone: 

Zona Centrală – unde se regăsesc principalele instituții publice, dar și spații 

comerciale, funcțiunile complementare admise ale zonei fiind rețelele tehnico-edilitare și 

construcțiile aferente. În această zonă sunt permise activități precum: administrație publică, 

asistență social, unități financiar bancare, comerț și alimentație publică, obiective ale poliției, 

jandarmeriei, învățământ, cultură și culte, agreement, inclusive spații publice plantate, 

locuire și funcțiuni complementare, staționarea autovehiculelor în spații publice special 

amenajate, rețele tehnico-edilitare și construcții aferente. 

Zona Rezidențială cu locuințe mici(maxim 3 niveluri)/Zona Rezidențială cu clădiri 

înalte(peste 3 niveluri), având ca funcțiune dominant locuirea. Complementar se admit în 

această zonă următoarele funcțiuni: instituții publice și servicii, spații verzi amenajate, spații 

verzi naturale, accese pietonale și carosabile, parcaje, garaje, rețele tehnico-edilitare și 

construcții aferente. 

Zona pentru instituții publice și servicii/Construcții de cult/Cimitire, având ca 

subzone – construcții administrative și financiar bancare, construcții comerciale, construcții 

de cult, constraucții de cultură, construcții de învățământ, constrcții de sănătate, construcții 
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pentru turism, construcții și amenajări sportive, având ca funcțiune dominantă – instituții 

publice și servicii. Complementare se admit în această zonă următoarele funcțiuni: locuirea, 

industrii nepoluante, spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, rețele tehnico-

edilitare. 

Zona Unităților Industriale, având ca funcțiune dominantă – unități industriale. 

Complementar se admit în această zonă următoarele funcțiuni: unități agricole, servicii, 

accese pietonale și carosabile, rețele tehnico-edilitare. 

La finele anului 2019 fondul locativ, exprimat prin locuințe existente, din mediul 

urban vasluian totaliza 177410 locuințe din care 176075 locuințe proprietate privată și 1335 

locuințe proprietate publică. Numărul de locuințe existente la sfârșitul anului la nivelul 

municipiului Huși era de 10792, din care proprietate publică 395 locuințe iar proprietate 

privată 10397 locuințe. 

Conform Raportului primarului municipiului Huși aferent anului 2019, suprafața 

locuibilă existentă la sfârțitul anului era de 478303 m.p. arie desfașurată, din care 

proprietate publică 12363 m.p., iar proprietate private 465940 m.p. 

La finalul anului 2017, conform INS, Direcția Județeană de statistică Vaslui, în 

Municipiul Huși existau 10.742 de locuințe, cu o suprafață locuibilă totală de 475.198 m.p., 

de unde rezultă o suprafață locuibilă medie pe locuință de 44,2 m.p., respectiv o suprafață 

locuibilă medie pe locuitor de 15,7 m2. Din cele 10.742 de locuințe, 10.347 reprezentau 

proprietate majoritar privată. La finalul anului 2018, conform aceleiași surse, numărul 

locuințelor din Municipiul Huși a ajuns la 10.792. 

În perioada 2013-2018, numărul locuințelor din Municipiul Huși a crescut cu 2,13%. 

De asemenea, conform Consiliului județean Vaslui, în anul 2019, la nvelul Municipiului Huși, 

s-au emis 348 de autorizații de construire/desființare. 

Zonele de locuit, pe lângă funcția principală de locuire include o serie de dotări strict 

necesare ca:școli, grădinițe, dispensare, biserici, magazine, spații de joacă pentru copii – 

constituind funcțiuni complementare. 

În ceea ce privește rețeaua comercială, aceasta cuprinde în cea mai mare parte, 

magazine alimentare și nealimentare de mici dimensiuni. Din lanțurile comerciale mai mari 

se întâlnesc LIDL și Retail Park care cuprinde lanțul de magazine Profi, CCC, Pepco, KIK, 

Noriel, Flanco, ZooMania. În Huși există de asemenea Centrul Public de Desfacere Huși, ce 

include o hală agroalimentară (cu 62 de mese pentru producători agricoli, 17 locuri pentru 

agenți economici, 19 spații pentru societăți comeciale) și hala veche (cu 42 de posturi de 

vânzare special amenajate în scopul comercializării de produse lactate și 15 spații pentru 

societăți comerciale); bazar(cu 49 de locuri pentru societăți comerciale) ; obor – areal 

îngrădit cu scopul de comercializare a animalelor și furajelor. 

În ceea ce privește spațiile verzi destinate recreerii, Municipiul Huși deține o serie de 

parcuri după cum urmează: Parcul Cuza Vodă, Parcul Cercetașului, Parcul Pompieri, Parcul 

Recea, Parcul Rodina, Parcul Broșteni, Parcul din Strada 1 Decembrie. De asemenea există și 

un parc pentru agrement destinat copiilor, acesta fiind amplasat în apropierea Zonei de 

agrement Recea și a pârâului Draslavăț. 
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În ceea ce privește activitățile sportive, acestea sunt desfășurate, în special, de către 

Asociația Clubul Sportiv Hușana, pe stadionul Municipal din Huși. Asociația Clubul Sportiv 

Hușana are ca scop principal susținerea și promovarea activităților sportive de fotbal, 

precum și organizarea și administrarea activității sportive fotbalistice, promovarea 

fotbalului și practicarea educației fizice și a sportului, în toate formele sale, de către jucători, 

indiferent de statutul lor – amatori sau profesioniști. De asemenea, în Municipiul Huși 

funcționează din 2005 și o sală de sport, construită prin programul „Săli de Sport”, în care au 

loc antrenamente și competiții sportive, în special ale cluburilor și asociațiilor sportive locale 

Conform Institutului Național de Statistică, Direcția de Statistică Vaslui, în ceea ce 

privește Fondul funciar, suprafața totală a acestuia la nivelul Municipiului Huși în anul 2017 

era de 6.398 ha, din care 4.912 ha suprafață agricolă, 501 ha păduri, respectiv 985 ha ape, 

bălți și alte suprafețe. Suprafața agricolă includea 2.900 ha suprafață arabilă, 774 ha pășuni, 

41 ha fânețe, 1.173 ha vii și 24 ha livezi. 

 

 

 

 

În ceea ce privește rețeaua bancară Municipiul Huși beneficiază de o rețea bancară 

dezvoltată, existând sucursale sau agenții bancare ale: BRD – Groupe Societe Generale, CEC 

Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, Garanti 

Bank. 

Rețeaua de străzi. La nivelul Municipiului Huși, la sfârșitul anului 2017, lungimea 

totală a străzilor orășenești era de 121 de km, conform Institutului Național de Statistică, 

Direcția Județeană de Statistică Vaslui. Dintre aceștia, 70 de km erau străzi modernizate, 

gradul de modernizare fiind astfel de 57,9%. Acestea reprezentau 8,99 % din totalul 

drumurilor publice modernizate din județul Vaslui, respectiv 1,27 % din totalul drumurilor 

modernizate din Regiunea Nord-Est, conform Raportului strategic privind monitorizarea 
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Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 pentru anul 2018. La finalul anului 

2019, conform informațiilor furnizate de Primăria Huși, lungimea totală a străzilor 

modernizate ajunsese la 80 de km. 

În anul 2017, densitatea străzilor din Municipiul Huși a fost de 9,28 km drum/km² 

suprafață intravilană, comparativ cu 6,96 km drum/km² suprafață intravilană – valoarea la 

nivel de județ. 

 

3.4  INFRASTRUCTURĂ 

3.4.1  INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Drumurile naționale, europene și județene care trec prin Municipiul Huși sunt: 

E581, DN24A, DN24B, DJ244D și DJ244C. 

Din zona rurală învecinată, accesul în Municipiul Huși se face prin drumurile 

comunale: 

• DC 23: pe direcția Huși – Arsura; 

• DC 35: pe direcția Huși – Pădureni; 

• DC 32: pe direcția Huși – Pogănești; 

• DC 34: pe direcția Huși – Stănilești. 

Rețeaua stradală a UAT Huși este alcătuită dintr-un număr de 198 de străzi, conform 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Huși, însușit prin HCL 

21/12.04.2001. 

Lungimea străzilor orăşeneşti din municipiul Huși era de 121 km la sfârşitul anului 

2019, reprezentând aproximativ 29,02% din total lungime străzi orăşeneşti din județul 

Vaslui. După cum se poate observa în tabelul de mai jos, lungimea străzilor orăşeneşti din 

municipiul Huși a rămas constantă, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică.  

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate din municipiul Huși în anul 20219 era de 

80 km, rezultând un grad de modernizare de aproximativ 66,12%. Acestea reprezentau 

29,96% din totalul drumurilor publice modernizate din județul Vaslui, respectiv 1,97% din 

totalul drumurilor modernizate din Regiunea Nord-Est. 

Lungimea străzilor orășenești  în perioada 2015-2019 în Municipiul Huși 

Județ MUNICIPIUL 
HUȘI 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 
Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Km 

Vaslui 121 121 121 121 121 
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Lungimea strazilor orășenesti modernizate în perioada 2015-2019 în Municipiul 
Huși 

Județ 
MUNICIPIUL HUȘI 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Km 
Vaslui 70 70 70 80 80 

 

Proiecte de investiții cu finanțare externă aflate în curs de derulare: 

Primăria Municipiul Huși a asigurat sustenabilitatea proiectului finalizat a cărui 

finanțare a fost asigurată din fonduri europene nerambursabile: 

- Proiectul “Regenerarea municipiului Huşi prin modernizarea spaţiilor publice 

urbane”, COD SMIS 12183, cu o valoare totală de 12.518.218,00 EUR. Prin 

implementarea proiectului s-au realizat următorii indicatori: 35,296 km străzi 

modernizate; 69.587 mp trotuare modernizate; 17.331 m piste bicicliști; 22.396 mp 

spații verzi; s-au plantat 1238 arbuști și puieți; s-au realizat 630 buc. panouri 

indicatoare pentru semnalizare rutieră și marcaje longitudinale rutiere 20,627 Km. 

Proiectul a fost finalizat după parcurgerea perioadei de prelungire acordată de 

Autoritatea de Management POR 2007-2013 și este implementat 100%. La data de 

21.12.2016 a fost încheiat Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor nr.29053. 

Proiectul a intrat în perioada de post implementare termen de 5 ani. 

Transportul public urban 

În prezent transportul public în Municipiul Huși este efectuat zilnic pe două trasee. 

Lungimea traseelor totalizând 16,1 km. 

Traseul 1 Gară–Zona Industrială, ce are o lungime de 8,8 km, unde sunt necesare 

un număr de 14 staţii de urcare/coborâre a călătorilor, pe fiecare fir. 

Traseul 2 Corni - Zona Industrială, ce are o lungime de 7,3 km, sunt necesare un 

număr de 14 staţii de urcare/coborâre a călătorilor, pe fiecare fir. 

În conformitate cu datele publicate de Institutului Național de Statistică, la nivelul 

anului 2017, numărul total al microbuzelor și autobuzelor în inventar pentru transport 

public local de pasageri în Municipiul Huși era de 10, față de anul 2015 a crescut cu 66,66%. 
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Tipuri de 
vehicule pentru 
transport public 
local de pasageri 

Județ 
MUNICIPIUL  

HUȘI 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Număr 
Autobuze și 
microbuze 

Vaslui 6 7 10 8 7 

 

Proiecte de investiții cu finanțare externă aflate în curs de derulare: 

1. Proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huşi bazată pe 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”SMIS 123567, POR 2014-2020 Axa prioritara 3 

– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 4.e „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă”, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în care autoritățile publice 

locale urbane sunt solicitanți eligibili pentru accesarea de finanțări a investițiilor 

destinate îmbunătățirii transportului public urban, investiții destinate transportului 

electric și nemotorizat, precum și alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în 

zona urbană- are o valoare de 40.395.409,03 lei, din care: asfaltare strazi:7.865.477,09 lei 

și dezvoltare terminal: 32.529.931,94, având o perioadă de implementare de 61 luni. 

Rezultatele proiectului:  

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;  

- Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor 

de transport public de călători construite /modernizate/ extinse;  

- Autobuze achiziționate -10 buc;  

- Stații de reîncarcare electrică achiziționate/instalate/construite pentru autobuzele 

alimentate electric -10 stații;  

- Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate -52 stații;  

- Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1sistem; 

- Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) 

configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului 

public de călători construite/extinse/modernizate ( km)-27.000mp  

- Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/ modernizate/ extinse (km), 

după caz- 1.9 km  

- Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele 

pentru biciclete construite-187 persoane 

2. Iluminat public. 

Din datele furnizate de Primăria Huși rețeaua de iluminat public are o lungime de 84 

km, fiind alcătuită din stâlpi de susținere și stâlpi de tip lampadar care susțin 2500 de corpuri 

de iluminat.  
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Lungimea rețelei electrice: LES (linii electrice subterane) 20 KV - 71 km; LEAJT (linii 

electrice aeriene de joasă tensiune) - 205 km; LESJT (lunii electrice subterane de joasă 

tensiune) – 120 km. 

3.4.2 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE  
Lungimea totală a rețelei simple de distributie a apei potabile din municipiul Huși 

era, la sfârşitul anului 2019, de 68,6 km, reprezentând aproximativ 5,31% din total 

lungime rețea existentă la nivelul județului Vaslui. 

În perioada 2015 – 2019, rețeaua de distribuție a apei potabile s-a extins doar cu 

3,03%. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în Municipiul Huși 

Județ MUNICIPIUL 

HUȘI 

Ani 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Km 

Vaslui 66 66 67,6 68,6 68,6 

 

Municipiul Huși a încheiat un contract cu SC "AQUAVAS" S.A. VASLUI- Sucursala HUŞI 

privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Serviciile delegate/concesionate sunt: 

A. Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducţiunea, tratarea, 

înmagazinarea şi distribuţia apei; 

B. Canalizarea, colectarea, epurarea, evacuarea şi descărcarea apelor 

uzate, meteorice şi de suprafaţă. 

În ce priveşte desfăşurarea activităţilor concesionate pe anul 2019, situaţia se 

prezintă astfel: 

1. ANALIZA PRODUCȚIEI din punct de vedere cantitativ 

A. Alimentarea cu apă potabilă 

Producţia fizică în anul 2019 pentru apă potabilă: 

 Fizică – program = 900.000 mc 

- realizat = 848.100 mc 
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În perioada anului 2019 apă potabilă vândută către utilizatorii casnici şi agenţii 

economici este de 848.100 mc după cum urmează: 

UTILIZATORI CANTITĂŢI (mc) 
Populaţie 651.480 
Agenţi economici + instituții 196.620 
-agenți economici 87.630 
-instituţii publice 108.990 

TOTAL 848.100 
 

Pe parcursul anului 2019 furnizarea apei s-a făcut în general în mod continuu, cu 

excepţia întreruperilor accidentale datorate unor avarii pe coloanele de distribuţie şi a 

întreruperilor programate pentru efectuarea branşamentelor reţelelor de apă reabilitate din 

cadrul proiectului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi de epurare a apelor uzate în localitatea Husi’’, județ Vaslui. 

 

C. Activitatea de canalizare – epurare  

Producţia fizică în anul 2019 pentru canalizare - epurare:  
 Fizică – program = 1.020.000 mc, din care:  

o Menajera = 780.000 mc  

o Pluvială = 240.000 mc  
– realizat = 955.870 mc, din care:  
o Menajera = 725.510 mc  
o Pluvială = 230.360 mc 
 
În perioada anului 2019 apa canalizată şi epurată pentru utilizatorii casnici şi agenţii 

economici este de 955.870 mc după cum urmează: 

UTILIZATORI CANTITĂŢI (mc) 
1.1 Apa menajeră 725.510 
Populaţie 555.710 
Agenţi economici+instituții 169.800 
-agenți economici 72.150 
-instituții publice 97.650 
1.2 Apa pluvială 230.360 
-agenți economici 70.520 
-instituții publice 159.840 

TOTAL 955.870 
 

Din informațiile furnizate de Primăria Huși, în perioada anului 2015 apă potabilă 

vândută către utilizatorii casnici şi agenţii economici este de 846.940 mc. 
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În perioada anului 2015 apa canalizată şi epurată pentru utilizatorii casnici şi agenţii 

economici este de 936.480 mc. Producţia fizică în anul 2015 pentru canalizare - epurare: 

-  Fizică – program = 1.020.000 mc, din care: 
o Menajera = 780.000 mc 
o Pluvială = 240.000 mc 
– realizat = 936.480 mc, din care: 
o Menajera = 696.480 mc 
o Pluvială = 240.000 mc 

 
 

2. ANALIZA BRANŞAMENTELOR ŞI A RACORDURILOR  

De la 01 ianuarie 2019 şi pană la 31 decembrie 2019 numărul de branşamente şi 

racorduri a crescut cu un număr de 77 branşamente şi de 166 racorduri după cum se 

observă în tabelele următoare: 

Branşamente 

Nr
.cr
t. 

Top utilizator  31.12.2018 31.12.2019 
Diferenţa 

(+/-) 

1 Populație 
apartamente 304 304 0 

case 4.515 4.576 61 

2 Agenti + instituții  370 386 16 

 TOTAL  5.189 5.266 77 

Racorduri 

Nr
.cr
t. 

Top utilizator  31.12.2018 31.12.2019 
Diferenţa 

(+/-) 

1 Populație 
apartamente 305 305 0 

case 2.640 2.792 152 

2 Agenți + instituții  323 337 14 

 TOTAL  3.268 3.434 166 

 

Din informațiile furnizate de Primăria Huși, din anul 2015 până în anul 2019, numărul 

de branșamente și racorduri a crescut cu un număr de 315 branșamente și de 601 racorduri.   
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3. ANALIZA NUMĂRULUI DE UTILIZATORI  

În perioada anului 2019 numărul de utilizatori a crescut după cum urmează:  
Alimentare cu apă 

Nr
.cr
t. 

Top utilizator  31.12.2018 31.12.2019 
Diferenţa 

(+/-) 

1 Populație 
apartamente 5.292 5.291 -1 

case 4.515 4.576 61 

2 Agenti + instituții  469 481 12 

 TOTAL  10.275 10.348 72 

 

Canalizarea menajeră 

Nr
.cr
t. 

Top utilizator  31.12.2018 31.12.2019 
Diferenţa 

(+/-) 

1 Populație 
apartamente 5.292 5.291 -1 

case 2.640 2.792 152 

2 Agenți + instituții  451 463 12 

 TOTAL  8.383 8.546 163 

 

Din informațiile furnizate de Primăria Huși, din anul 2015 până în anul 2019, numărul 

utilizatorilor de apă și canalizare menajeră a crescut cu un număr de 360 utilizatori de apă 

și de 683 utilizatori de canalizare menajeră.   

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile în Municipiul Huși 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Mc/zi 

Vaslui MUNICIPIUL HUSI 17280 17280 17280 17280 17280 

 

3.4.3 INFRASTRUCTURA DE GAZE NATURALE  
Rețeaua publică de distribuție a gazelor naturale din Municipiul Huși are o lungime 

de 68,3 km în anul 2019, în creștere cu 26,48% față de anul 2015, potrivit datelor furnizate 

de Institutul Național de Statistică.  
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În anul 2019, au fost distribuite, în Municipiul Huși, un total de 7915 mii mc gaze 

naturale, 3783 mii mc fiind gazele de uz casnic și reprezentând 14,50% din totalul gazelor 

de uz casnic din județul Vaslui. 

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în Municipiul Huși 

Județ MUNICIPIUL 
HUȘI 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Km 
Vaslui 54 55,3 58,6 68,3 68,3 

 

3.4.4 INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚII 

Rețeaua de telecomunicații din municipiul Huși este bine dezvoltată, existând activi 

furnizori de telefonie fixă şi mobilă, internet şi cablu TV. În prezent există furnizori de 

telefonie mobilă în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și DIGI (RDS&RCS). 

3.5 ECONOMIE 

3.5.1 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI COMPETITIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI 

Administrația Finanțelor Publice din municipiul Huși, la sfârșitul anului 2019, are 

înregistrați următorii agenţi economici:  

 persoane juridice (SRL, SA) – 1813;  

 persoane fizice autorizate – 1577;  

 instituţii publice – 58 ; 

 asociații familiale – 126 gt; 

 subunități fără personalitate – 93; 

 

Economia la nivel județean 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2019 județul Vaslui dispunea de 

următoarele intreprinderi active: 

 Agricultură, silvicultură și pescuit – 357; 

 Industria extractivă – 2; 

 Industria prelucratoare – 558; 

 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer 

condiționat – 3; 

 Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 25; 

 Construcții – 579; 

 Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor – 

2105; 

 Transport și depozitare – 508; 

 Hoteluri și restaurante – 247; 
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 Informații și comunicații – 130; 

 Intermedieri financiare și asigurări – 70; 

 Tranzacții imobiliare – 78; 

 Activități profesionale, stiințifice și tehnice – 403; 

 Activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 98; 

 Învățământ – 44; 

 Sănătate și asistență socială – 169; 

 Activități de spectacole, culturale și recreative – 76; 

 Alte activități de servicii – 200; 

 
Intreprinderi active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de 

marime dupa numarul de salariati 

CAEN Rev.2 (activitati ale economiei 

nationale - sectiuni) 

Clase de marime Anul 

201

5 

Anul 

201

6 

Anul 

201

7 

Anul 

201

8 

Anul 

201

9 

Agricultură, silvicultură și pescuit 0-9 persoane 282 297 305 314 314 

10-49 persoane 30 31 35 37 34 

50-249 persoane 7 7 7 9 8 

250 persoane si 

peste 

2 1 2 1 1 

Industria extractivă 0-9 persoane 1 2 3 3 1 

10-49 persoane 1 1 0 0 1 

Industria prelucratoare 0-9 persoane 399 404 431 432 426 

10-49 persoane 118 118 112 105 102 

50-249 persoane 25 29 22 21 22 

250 persoane si 

peste 

13 11 10 9 8 

Producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apa caldă și 

aer condiționat 

0-9 persoane 6 2 3 3 1 

10-49 persoane 1 1 1 1 1 

50-249 persoane 1 1 1 1 1 

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor, activitati de 

decontaminare 

0-9 persoane 21 21 21 20 18 

10-49 persoane 3 3 3 3 3 

50-249 persoane 2 2 2 2 3 

250 persoane si 

peste 

2 2 2 2 1 

Construcții 0-9 persoane 328 353 389 442 503 

10-49 persoane 60 58 56 62 68 

50-249 persoane 12 10 8 4 8 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

0-9 persoane 1757 1813 1906 1972 1958 

10-49 persoane 127 130 134 138 135 

50-249 persoane 13 13 13 13 12 

Transport și depozitare 0-9 persoane 351 391 437 464 468 
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10-49 persoane 28 34 34 38 35 

50-249 persoane 2 2 3 3 5 

250 persoane si 

peste 

1 1 0 0 0 

Hoteluri și restaurante 0-9 persoane 163 169 192 204 209 

10-49 persoane 24 27 32 35 38 

50-249 persoane 1 2 1 0 0 

Informații și comunicații 0-9 persoane 94 98 98 109 123 

10-49 persoane 7 7 9 10 7 

Intermedieri financiare și asigurări 0-9 persoane 51 61 64 68 68 

10-49 persoane 1 2 2 2 2 

Tranzacții imobiliare 0-9 persoane 60 66 65 71 74 

10-49 persoane 4 5 4 3 4 

Activități profesionale, stiințifice și 

tehnice 

0-9 persoane 301 328 359 396 393 

10-49 persoane 12 11 10 11 8 

50-249 persoane 0 1 0 0 2 

Activități de servicii administrative si 

activitati de servicii suport 

0-9 persoane 76 87 95 99 98 

10-49 persoane 12 9 8 8 10 

50-249 persoane 2 2 2 2 3 

250 persoane si 

peste 

1 1 1 1 1 

Învățământ 0-9 persoane 26 28 37 39 41 

10-49 persoane 1 1 1 2 3 

Sănătate și asistență socială 0-9 persoane 73 101 124 154 161 

10-49 persoane 8 6 9 8 7 

50-249 persoane 0 1 1 1 1 

Activități de spectacole, culturale și 

recreative 

0-9 persoane 26 33 46 66 68 

10-49 persoane 6 6 7 7 7 

50-249 persoane 2 1 1 1 1 

Alte activități de servicii 0-9 persoane 83 111 132 168 193 

10-49 persoane 8 7 8 6 7 

 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2019 județul Vaslui dispunea de 

următoarele unități locale active: 

 Agricultură, silvicultură și pescuit – 383; 

 Industria extractivă – 2; 

 Industria prelucratoare – 569; 

 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer 

condiționat – 3; 

 Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare – 27; 

 Construcții – 581; 
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 Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor – 2198; 

 Transport și depozitare – 512; 

 Hoteluri și restaurante – 249; 

 Informații și comunicații – 138; 

 Intermedieri financiare și asigurări – 76; 

 Tranzacții imobiliare – 78; 

 Activități profesionale, stiințifice și tehnice – 405; 

 Activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 117; 

 Învățământ – 44; 

 Sănătate și asistență socială – 170; 

 Activități de spectacole, culturale și recreative – 83; 

 Alte activități de servicii – 203.   

 
Cu un număr de 5.666 de societăți comerciale active în 2019 și o populație stabilă de 

502058 de locuitori (la data de 1 iulie 2019), județul Vaslui are o densitate a societăților 

comerciale active de 11,28 unități la 1000 locuitori. În ceea ce privește domeniile de 

activitate în care activează cele mai multe societăți comerciale de la nivelul județului, acestea 

sunt comețul(38,79%), construcțiile (10,25%) și industria prelucratoare (10,04%). 

Dintre societățile comerciale active la nivelul județului 90,31% sunt la nivel micro, 
având până la 9 angajați, 8,33% sunt mici, având între 10 și 49 de angajați, 1,16% sunt 
mijlocii, având între 50 ți 249 de angajați, iar 0,19% sunt mari, având peste 250 de angajați. 

 
 
 
 
 
 

90.31%

8.33% 1.16%

0.19%

D I S T R I B U Ț I A  S O C I E TĂȚ I LO R  D U PĂ  M Ă R I M E

micro mici mijlocii mari
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Societăți 
comerciale 

active 

2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 4098 4365 4707 3052 5117 

Mici 451 457 458 476 472 

Mijlocii 67 71 61 57 66 

Mari 19 16 15 13 11 

 

 
 

Sursa datelor: INS, Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
 

În ceea ce privește intreprinzătorii privați, pentru județul Vaslui, în anul 2019 situația 
arată astfel: 

 

Categorii de intreprinzători 
privati 

  

Anul 
2015 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Intreprinderi familiale 618 603 582 574 570 

Persoane fizice autorizate 4259 4216 4164 4003 3592 
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Județul Vaslui – Cifra de afaceri, din unitățile locale active 
Cifra de afaceri din unitățile locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de persoane ocupate, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe, prețuri curente 

CAEN Rev.2 
(activități ale 

economiei 
naționale) 

Clase de 
mărime 

Ani 

Anul 
2008 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 2019 

UM: Miliarde lei, lei RON, mii lei RON,milioane lei RON (incepand cu 
2005) 

Milioane 
lei RON 

Milioane 
lei RON 

Milioane 
lei RON 

Milioane 
lei RON 

Milioane 
lei RON 

Milioane lei 
RON 

 Agricultura, 
vânătoare și servicii 

anexe 

0-9 
persoane 2844 : : : : : 
10-49 
persoane 4587 : : : : : 
50-249 
persoane 2890 : : : : : 
250 
persoane 
si peste 1614 : : : : : 

 Silvicultura și 
exploatare 
forestieră 

0-9 
persoane 724 : : : : : 
10-49 
persoane 728 : : : : : 
50-249 
persoane 297 : : : : : 
250 
persoane 
si peste 1025 : : : : : 

 Pescuitul si 
acvacultură 

0-9 
persoane 58 : : : : : 
10-49 
persoane 103 : : : : : 
50-249 
persoane 9 : : : : : 
250 
persoane 
si peste 0 : : : : : 

Total industrie, 
construcții, comerț 

și alte servicii 

0-9 
persoane 185351 217755 220586 245331 292166 318829 
10-49 
persoane 235094 295638 303438 329052 375835 412467 
50-249 
persoane 254963 314462 335220 359730 394112 425676 
250 
persoane 
si peste 284006 349628 373323 418228 460122 510281 

 INDUSTRIA 
EXTRACTIVĂ 

0-9 
persoane 520 1404 2136 2553 3725 4249 
10-49 
persoane 1540 1778 2064 2347 2161 3760 
50-249 
persoane 2634 4300 2836 2006 2219 2401 
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250 
persoane 
si peste 8639 5926 3763 4459 5991 6633 

 INDUSTRIA 
PRELUCRATOARE 

0-9 
persoane 12183 14000 13011 14868 16727 18877 
10-49 
persoane 29467 38291 37231 40572 44209 50221 
50-249 
persoane 62342 81422 82667 84662 93561 92748 
250 
persoane 
si peste 137267 192565 205830 240795 268419 281341 

 PRODUCȚIA ȘI 
FURNIZAREA DE 

ENERGIE 
ELECTRICĂ ȘI 

TERMICĂ, GAZE, 
APA CALDĂ ȘI AER 

CONDIȚIONAT 

0-9 
persoane 2962 4372 4965 6655 9392 5695 
10-49 
persoane 4781 11190 11848 5319 10566 8737 
50-249 
persoane 11228 16413 12451 16260 13588 20251 
250 
persoane 
si peste 29754 26772 28713 29823 28994 33287 

DISTRIBUȚIA APEI; 
SALUBRITATE, 
GESTIONAREA 
DEȘEURILOR, 

ACTIVITĂȚI DE 
DECONTAMINARE 

0-9 
persoane 1352 1465 1463 1595 1977 1902 
10-49 
persoane 2413 2590 2596 3399 3928 3923 
50-249 
persoane 4499 4228 3828 4695 4528 5155 
250 
persoane 
si peste 3728 4344 4416 4695 5031 5822 

CONSTRUCȚII 

0-9 
persoane 18584 18088 17659 20406 26996 33098 
10-49 
persoane 22907 24445 22126 23410 26884 33997 
50-249 
persoane 31019 25190 21175 21946 25380 33091 
250 
persoane 
si peste 19962 11743 10695 8856 8512 11376 

COMERȚ CU 
RIDICATA ȘI CU 
AMĂNUNTUL; 
REPARAREA 

AUTOVEHICULELOR 
ȘI 

MOTOCICLETELOR 

0-9 
persoane 103965 119781 120823 131165 152046 160431 
10-49 
persoane 131500 159669 166378 184507 209999 225970 
50-249 
persoane 111749 136733 162267 173607 191675 204543 
250 
persoane 
si peste 48490 52110 56571 62508 68434 84757 

 TRANSPORT ȘI 
DEPOZITARE 

0-9 
persoane 10307 16214 15973 18511 21225 23527 
10-49 
persoane 11807 18132 19527 22122 25020 27589 
50-249 
persoane 8345 14996 16338 17632 19731 20778 
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250 
persoane 
si peste 14267 19127 21208 23789 25290 27701 

 HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE 

0-9 
persoane 3338 4314 4654 4994 5912 7242 
10-49 
persoane 3697 6192 7187 8404 9622 11485 
50-249 
persoane 3031 3519 4110 4885 5608 6675 
250 
persoane 
si peste 1147 1481 2037 1859 2268 2485 

 INFORMAȚII ȘI 
COMUNICAȚII 

0-9 
persoane 5334 6698 6620 7244 8760 10963 
10-49 
persoane 7589 8216 8709 9767 10883 11202 
50-249 
persoane 7234 9679 10017 12556 12400 13677 
250 
persoane 
si peste 14802 20839 23894 22721 26310 31270 

TRANZACȚII 
IMOBILIARE, 
ÎNCHIRIERI Ș 

ACTIVITĂȚI DE 
SERVICII PRESTATE 

ÎN PRINCIPAL 
INTREPRINDERILOR 

(activitati 
profesionale, 

stiintifice si tehnice, 
activitati de servicii 

administrative si 
activitati de servicii 

suport ) 

0-9 
persoane 23104 26516 27346 29601 35930 41717 
10-49 
persoane 16112 18273 18794 20830 23192 25657 
50-249 
persoane 10161 13828 14635 16263 19134 20425 

250 
persoane 
si peste 

4542 11404 12135 14174 15680 18949 

 ÎNVĂȚĂMÂNT 

0-9 
persoane 322 567 651 820 967 1157 
10-49 
persoane 194 289 327 339 410 468 
50-249 
persoane 84 49 75 56 74 65 
250 
persoane 
si peste 0 29 9 0 0 0 

 SANATATE ȘI 
ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

0-9 
persoane 930 1730 2289 2982 3793 4612 
10-49 
persoane 908 2095 2204 2577 3031 3517 
50-249 
persoane 627 1433 1484 1829 2106 2103 
250 
persoane 
si peste 91 1531 1994 2569 2934 3569 

ALTE ACTIVITĂȚI 
DE SERVICII 

0-9 
persoane 2450 2606 2996 3937 4716 5360 
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COLECTIVE, 
SOCIALE ȘI 

PERSONALE 

10-49 
persoane 2179 4477 4447 5460 5930 5939 
50-249 
persoane 2010 2673 3337 3333 4107 3763 
250 
persoane 
si peste 1317 1756 2057 1981 2258 3091 

 
Sursa datelor: INS, Direcția Județeană de Statistică Vaslui 

 
 
La nivelul județului Vaslui, în 2019, câștigul salarial nominal mediu net lunar a fost de 

2.464,37 lei, cele mai ridicate câștiguri salariale nominale medii nete lunare fiind în 
domeniile administrație publică și apărare, asigurări sociale (4.204 lei),  producerea, 
furnizarea energiei electrice, termice, gaze(4.003 lei), respective învățământ (3.438 lei). 

 
Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități ale economiei 
naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare și județe 

CAEN Rev.2 (activități ale 
economiei naționale) 

  

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Lei, lei RON (incepand cu 2005) 

Lei Lei Lei Lei Lei 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI 
PESCUIT 1197 1460 1580 1947 1974 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 1149 1571 1496 1638 2924 

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 1247 1369 1518 1684 1822 

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE 
ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, 
APA CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT 2419 3068 3342 3761 4003 

DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, 
GESTIONAREA DEȘEURILOR, 
ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE 1503 1609 1831 1991 2181 

CONSTRUCȚII 1113 1383 1576 1694 2575 

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ȘI 
MOTOCICLETELOR 

1022 1280 1467 1529 1854 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 1256 1368 1544 1705 1921 

HOTELURI ȘI RESTAURANTE 971 1098 1221 1320 1430 

INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII 1584 1628 1943 1968 2031 

INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI 
ASIGURĂRI 2408 2451 2740 2831 3071 

TRANZACȚII IMOBILIARE 1319 1284 1639 1785 2284 
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ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, 
STIINȚIFICE ȘI TEHNICE 1369 1646 2013 2119 2367 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE 
SERVICII SUPORT 1221 1192 1311 1495 1618 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; 
ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL 
PUBLIC 2423 2447 3064 3736 4204 

ÎNVĂȚĂMÂNT 1712 2377 2542 3076 3438 

SANATATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1411 1797 2283 2752 3104 

ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, 
CULTURALE ȘI RECREATIVE 1091 1323 1591 1860 2370 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 1525 1060 1535 1817 1652 

 
Sursa datelor: INS, Direcția Județeană de Statistică Vaslui 

 

3.6 MEDIU 

3.6.1 CALITATEA FACTORULUI AER 
Calitatea aerului este caracterizată prin datele provenite din Rețeaua Locală de 

Monitorizare a Calității Aerului, administrată de APM Vaslui. Poluanții monitorizați 

sunt cei prevăzuți în legislația română, transpusă din legislația europeană, valorile 

limită impuse prin Legea 104/2011, având scopul de a evita, preveni și reduce efectele 

nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.1 

Potrivit raportului privind calitatea aerului înconjurător din anul 20192 în județul 

Vaslui sunt amplasate două stații de monitorizare. Numărul stațiilor și tipul locațiilor au fost 

stabilite asfel încât să fie reprezentative pentru protecția sănătății umane și a mediului la 

nivelul județului Vaslui, astfel: 

- stația VS1 – stație de fond urban, care funcționează în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 

56, amplasată astfel încât să evidențieze gradul de expunere a populației la nivelul de 

poluare urbană, poluanții monitorizați fiind următorii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de 

azot (NOx, NO, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-

benzen, o,m,p-xileni, pulberi în suspensie (PM10 nefelometric şi PM10 

gravimetric); la aceștia se adaugă parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, 

presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii). 

- stația VS2 – stație de fond urban, Huși, str. Recea, nr. 1, care permite evaluarea 

expunerii populației la nivelul de poluare urbană și care monitorizează 

următorii poluanți: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid 

                                                           
1 Raport preliminar privind calitatea aerului pentru anul 2019 în județul Vaslui  
2 Raport preliminar privind calitatea aerului înconjurător în județul Vaslui pentru anul 2019 
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de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în 

suspensie (PM10 nefelometric şi PM10 gravimetric) precum și parametrii meteo 

(direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate 

relativă, precipitaţii).  

Amplasarea staţiilor de monitorizare din judeţul Vaslui 

 

Legendă: 

 

VS-1: Str. Stefan cel Mare, 

nr. 56, mun. Vaslui 

VS-2: Str. Recea, nr. 1, 

mun. Huşi 

 

 

 

 

Date sintetice privind calitatea aerului înconjurător din anul 2019, în stațiile 

automate de monitorizare a calității aerului din județul Vaslui: 

Calitatea aerului ambiental, anul 2019 

Județ Stația Tip poluant 

Număr 

măsurări 
Concentrația 

Frecvența 

depășirii 

Captura 

de date 

% Zilnice Orare 
Max. 

zilnică 

Medie 

anuală 
UM 

Vaslui 

VS-1  NO2 - 7745 54,55 16,38 µg/mc 0 88,41 

 SO2 - 8104 11,8 4,07 µg/mc 0 92,51 

 NO - 7745 88,31 7,45 µg/mc 0 88,41 

 NOX - 7745 173,75 27,57 µg/mc 0 88,41 

 PM10gravim 337 - 74,66 25,08 µg/mc 2,74 92,34 

 CO - 8223 2,83 0,51 µg/mc 0 93,87 

VS1 

 

VS2 
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 Ozon - 8225 117,74 46,57 µg/mc 0 93,89 

VS-2 SO2 - 7349 7,75 4,42 µg/mc 0 83,80 

 PM10gravim 365 - 47,59 26,82 µg/mc 0 100 

Potrivit aceluiași raport la nivelul anului 2019 nivelul poluanților gazoși reglementați 

de lege sunt mai mici decât valorile-limită/ valorile-țintă prevazute de legea 104/2011. 

Pentru particule în suspensie PM10 s-au înregistrat 10 depășiri ale valorii limită 

zilnice pentru protecția sănătății umane în stația VS-1, sub numărul maxim admis (35 valori) 

de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Depășirile înregistrate se 

datorează încălzirii rezidențiale din zonă și traficului și au apărut pe fondul unor condiții 

meteorologice nefavorabile dispersiei poluantului, ce au favorizat acumularea poluanților la 

sol (pâclă deasă persistentă, umiditate ridicată, calm atmosferic, lipsă precipitații).3 

Evoluția concentrațiilor medii anuale pentru indicatorul PM10 măsurate la stațiile din 

județul Vaslui: 

Stații 
Concentrația medie anuală PM10 (µg/mc) 

2015 2016 2017 2018 2019 

VS1 - 16,13 22,65 24,95 25,08 

VS2 26,30 23,51 - - 26,82 

Evoluția concentrațiilor medii anuale pentru indicatorul PM10, în perioada 

2015-2019: 

 

În cursul anului 2019, pentru factorul mediu aer nu s-au înregistrat poluări 

accidentale.4 

                                                           
3 Raport preliminar privind calitatea aerului pentru anul 2019 în județul Vaslui – ANPM Vaslui 
4 Raport privind starea mediului în judeţul Vaslui – 2019 (APM Vaslui) 
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Poluanţi atmosferici şi principalele surse de emisie: 

- industriile din zonă prin gazele cu efect de seră și deșeurile lichide și solide generate; 

- zonele critice sub aspectul poluării atmosferice sunt situate în apropierea unor artere 

rutiere intens circulate, intersecții majore; 

- ferme de animale și agricultură prin utilizarea de substanțe chimice; 

- procesele de ardere pentru încălzirea locuințelor; 

- ape reziduale rezultate din consumul populatiei, agentilor economici și autoritatilor, 

- depozite deşeuri menajere neconforme și necontrolate; 

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. 

3.6.2 CALITATEA FACTORULUI APĂ 

SC "AQUAVAS" S.A. VASLUI - Sucursala HUŞI este furnizorul de apă potabilă în 

Municipiul Huși privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare. 

În conformitate cu rezultatele analizelor fizico-chimice 5 publicate pe site-ul 

furnizorului de apă potabilă SC "AQUAVAS" S.A. VASLUI - Sucursala HUŞI, cu probele 

prelevate în data de 3.02.2021, locul prelevării - Zona industrială, proba de apă analizată 

corespunde în conformitate cu Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile și Legea 

modificată 311/2004. 

În cadrul raportului privind Calitatea apei potabile în județul Vaslui – raport pe anul 

2019  se prezintă următoarele rezultate:  

 Monitorizarea calităţii apei potabile distribuită populaţiei prin sisteme centrale, din 

mediul urban, administrate de S.C. "AQUAVAS" S.A. Vaslui.  

 În mediul urban funcționează 5 sisteme centralizate de apă potabilă, care 

aprovizionează un număr de 135952 consumatori, cu un volum de apă distribuit de 

18219 mc/zi. 

- Sistemul de aprovizionare cu apă al localității VASLUI; 

- Sistemul de aprovizionare cu apă al localității BÂRLAD; 

- Sistemul de aprovizionare cu apă al localității HUŞI; 

- Sistemul de aprovizionare cu apă al localității NEGREŞTI;  

- Sistemul de aprovizionare cu apă al localității MURGENI. 

Sistemul de aprovizionare cu apă al municipiului HUŞI (zona de aprovizionare cu apă 

de suprafaţă care provine din - Râul Prut, Pogoneşti Prut - Staţia de tratare Huşi).  

Populaţie aprovizionată: 24550 persoane;  

Volum de apă furnizat : 2388 mc./zi;  

În cadrul monitorizărilor operaționale şi de audit s-au analizat 91 probe de apă 

potabilă:   

                                                           
5 Informații tehnice privind apa potabilă – site-ul https://www.aquavaslui.ro 
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- număr analize fizico-chimice: 315;  

- număr analize bacteriologice: 271;  

- număr analize necorespunzătoare: 28 - la indicatorii: 2 Clor rezidual liber la capăt de 

reţea, 26 Clor rezidual total. 6 

Tot în cadrul aceluiași raport, pe anul 2019, concluziile generale prezentate: 

- Funcţionarea deficitară a staţiilor de tratare; 

- Dozarea incorectă a substanțelor de coagulare și dezinfecție folosite în procesul 

tehnologic; 

- Calitatea necorespunzătoare a apei de suprafață din care se alimentează unele 

sisteme de apă. 

Cauzele neconformităţilor: 

1. Conținutul crescut de substanță organică a surselor de apă; 

2. Existenţa unor instalații de dezinfecţie care nu funcționează corect și uniform, ceea 

ce duce la ineficienţa procesului de tratare; 

3. Neasigurarea unei concentraţii constante a clorului rezidual liber pe parcursul zilei. 

Măsuri aplicate: 

 Modernizarea/dotarea instalaţiilor de alimentare cu apă cu sisteme automate pentru 

dozarea Clorului şi a Sulfatului de aluminiu, înlocuirea tubulaturii şi a instalaţiilor 

metalice corodate/degradate, lucrări de reabilitare la sala filtrelor, rezerervoare, 

decantoare, etc. 

 Verificarea permanentă atât a concentraţiei în substanţa activă a dezinfectanţilor cât 

şi 

 monitorizarea concentraţiei Clorului rezidual liber în reţeaua de distribuţie (la 

consumatori). 

 Este necesară implicarea operatorului de apă în efectuarea restului de parametri din 

cadrul monitorizării de audit, care exced capacitatea de analiză a Laboratorului DSP 

Vaslui, precum și analizarea parametrului „trihalometani” pentru toate sistemele 

administrate de acesta. 

 

În municipiul Huşi nu s-au identificat surse importante de poluare a apei. Cu toate 

acestea, se remarcă o serie de poluanți potențiali care pot afecta apele de suprafață de pe 

teritoriul municipiului:  

- apele reziduale provenite din consumul populației şi agenților economici;  

- depozitări necontrolate a deşeurilor;  

- substanțele chimice utilizate în agricultură.  

Deşi apele subterane sunt mai puțin expuse riscului poluării, există unele surse care 

le pot afecta calitatea cum ar fi infiltrațiile de substanțe chimice sau organice provenite din 

activități antropice. 

                                                           
6 Raport calitatea apei potabile în județul Vaslui – 2019 
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3.6.3 CALITATEA FACTORULUI SOL 

În Municipiul Huși se deosebesc șase tipuri de soluri: 

- cernoziom propriu-zis; 

- cernoziom degradat; 

- sol brun și brun cenușiu de pădure podzolit; 

- complex de cernoziomuri subțiri de pantă; 

- sol aluvionar; 

- sol de lăcoviște(mocirlos, mlăștinos). 

În ceea ce priveşte poluarea accidentală, conform raportului APM privind calitatea 

factorilor de mediu, în 2019, nu s-au înregistrat poluări accidentale cu impact major asupra 

factorilor de mediu. 

3.6.4 ARII NATURALE PROTEJATE 

 

Situl NATURA2000 - PĂDUREA DOBRINA - HUŞI (ROSCI0335) este localizat în partea 

sud-estică a podişului Central Moldovenesc în bazinul Hidrografic al Bârladului.  

 

Sit Natura 2000: “Pădurea Dobrina-Huşi” figurează ca sit de importanţă comunitară 

(SCI) conform Ord. MMP nr.2387/2011 care modifică Ord. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă 

a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, unde figurează acest sit, avînd codul 

ROSCI0335– cu o suprafață de 8518 ha, situat în unitățile administrative teritoriale ale 

comunelor Albeşti(<1%), Creţeşti (51%), Dimitrie Cantemir (6%), Hoceni (24 %), Huşi 

(<1%), Olteneşti (24%), Pădureni (8 %) şi Vutcani (4 %) din judeţul Vaslui, Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Est. 

3.6.5 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
Serviciul Public Local de Salubrizare, unitate fără personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Huși, prestează serviciile de colectare, transport și 

depozitare în Municipiul Huși, în total deservind: 

 13.062 locuitori, din care: 8.228 persoane fizice la blocuri și 4.834 persoane fizice la 

imobile; 

 10.980 persoane din cadrul categoriei agenți economici şi instituții publice din care: 

403 agenți economici (4.693 persoane), 11 instituții publice (6.132 persoane) și 55 

AF, PF, CMAV, II (155 persoane). 

Structură compoziție deșeuri la nivelul anului 2019: 

- Hârti/carton; 

- PET-uri; 

- Folie ; 

- Acumulatori; 
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- Deșeu metal; 

- Doze aluminiu; 

- Deșeu sticlă; 

- Anvelope; 

- Deșeuri DEEE; 

- Deșeuri textile; 

- Deșeuri construcții. 

În zonele de locuințe cu imobile locuite în comun, respectiv blocuri colectarea 

deşeurilor se face din cele 30 de puncte de colectare, care au fost dotate cu 126 

eurocontainere de 1,1 mc şi începând cu anul 2009 au fost dotate cu eurocontainere pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor. 

Ridicarea eurocontainerelor din aceste puncte se efectuează cu utilaje speciale, 

autogunoierele din dotarea serviciului. 

Pentru furnizarea serviciului de salubritate sunt necesare investiții în modernizarea/ 

înnoirea dotărilor tehnico-materiale și achiziționarea de noi utilaje. 

Colectarea selectivă este o activitate necesară şi cu o mare importanţă în gestionarea 

deşeurilor, întrucât reduce cantitatea şi volumul de deşeuri destinate depozitarii pe de o 

parte şi în acelaşi timp asigura un grad mai mare de reciclare şi valorificare materială şi 

energetică. 

Colectarea selectivă a deşeurilor de tip P.E.T., plastic şi hârtie/carton, activitate care 

a fost dezvoltată semnificat în cursul anului 2019 prin operatorul S.C. ECOSALUBRIZARE 

PREST S.R.L. – HUŞI.  

Obligativitatea colectării selective a deşeurilor reciclabile se efectuează conf. Legii 

nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016; LEGEA nr. 166 din 12 

iulie 2017; HG 856 privind gestionarea deşeurilor  

Pentru valorificarea deşeurilor de hârtie/ carton, PET-uri, sticla a fost încheiat 

contract cu firma S.C.ALVALIV S.R.L. – HUŞI.  

Cantitatea totală de deşeuri reciclabile din municipiul Huşi, prin firma ALVALIV 

SRL – HUŞI valorificata în anul 2019 este:  

- Plastic 72.500 kg;  

- Hârtie /carton 210.000 kg;  

- ambalaje de sticlă 42000 kg;  

- doze de aluminiu - 1200 kg.  

Alte tipuri de deşeuri colectate selectiv sunt:  

- deşeuri metal - 4464 kg;  

- deşeuri acumulatori - 200 kg. 

S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi, are implementate în baza principiilor 

managementului integrat sistemele:  
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- SR EN ISO 9001 -2008 - managementul calităţii;  

- SR EN ISO 14001-2004 – managementul de mediu;  

- OH SAS 18001/2007 - management de sănătate şi securitate ocupaţională. 

Sistemele menţionate sunt certificate de firma recunoscută în domeniu: TUV 

AUSTRIA CERT GMBH .  

Prin perfecţionarea sistemului integrat de management al deşeurilor în municpiul 

Huşi, sistem care va cuprinde toate activităţile de colectare, transport, valorificare şi/sau 

eliminare a tuturor deşeurilor nepericuloase. Societatea S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – 

Huşi va contribui la:  

- valorificarea superioară a acestora în condiţii de siguranţă a protecţiei mediului;  

- organizarea unui sistem eficient pentru colectarea şi reutilizarea/ reciclarea/ 

valorificarea amabalejelor şi a deşeurilor de ambalaje, în conformitate cu cerinţele 

UE;  

- promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;  

- protectia mediului înconjurător.  

Depozitarea deşeurilor colectate din municipiul Huşi.  

Deşeurile municipale colectate de la agenţi economici, instituţii publice, II,AF,PF,CM 

şi persoane fizice sunt depozitate la Staţia de transfer Huşi, operator depozit S.C. 

RomprestEnergy SRL – Bucureşti. 

Există depozitări necontrolate de deşeuri în diferite zone periferice a Municipiului 

Huși, pe suprafețe mici. 

Puncte de colectare DEEE în cadrul Municipiului Huși:7 

Amplasament/ 
punct de/ centru 

ce colectare 
colectare (date de 

identificare) 

Societatea care administrează 
punctul/centrul de colectare 

Autorizație de 
mediu 

Categorii de DEEE 

colectate* 

Huși str. Petre Filip, 
nr. 6  

I.I. PATRAUCEANU L.  

nr.80/05.08.200
9; valabilă până 
la 05.08.2019  

1. Aparate de uz 
casnic de mari 
dimensiuni  
2. Aparate de uz 
casnic de mici 
dimensiuni  
3. Echipamente 
informatice şi 
echipamente pentru 
comunicații 
electronice  

Huși, str. Stefan cel 
Mare, nr. 18  

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST 
S.R.L. HUȘI  

nr.107/21.10.20
11 valabilă până 
la 21.10.2021  

                                                           
7 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul Județului Vaslui 
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În incinta stației de 
transfer HUȘI, Huși, 
Str. Huși-Averești,  

S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.  

nr. 
29/02.07.2018 
valabilă 
01.07.2023  

4. Aparate electrice de 
consum și panouri 
fotovoltaice  
5. Echipamente de 
iluminat  
6. Unelte electrice și 
electronice, cu 
excepția uneltelor 
industriale fixe de 
mari dimensiuni  
7. Jucării, echipament 
pentru petrecerea 
timpului liber și 
echipament sportiv  
8. Dispozitive 

medicale, cu excepția 

tuturor produselor 

implantate și infectate  

9. Instrumente de  

monitorizare și 

control  

10. Distribuitoare 

automate  

Huși, str. Huși-
Stănilești, nr.10 (lot 
nr.3, zona Huși)  

S.C. URBANA S.A. Bistrița  

nr.3/09.01.2020 
valabilă cu viza 
anuală  

 

Proiectul integrat „Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide – județul 

Vaslui” prevede închiderea gropilor de gunoi amplasate în Huși, Bârlad și Negrești și 

construirea unui depozit ecologic de deșeuri în Roșiești.  

Depozitul de la Roșiești are o celulă de depozitare în care încap 1,3 milioane tone de 

deșeuri, o stație de sortare și stații de transfer. Pe lângă groapa ecologică, proiectul vizează 

construcția a patru stații de transfer la Vaslui (capacitate de 48.087 tone/anual), Bârlad 

(capacitate de 40.149 tone/anual), Huși (capacitate de 20.331 tone/anual) și Negrești 

(capacitate de 9.573 tone/anual). În aceste stații este depozitat temporar gunoiul, care apoi 

ajunge la groapa ecologică. 

În prezent se fac demersuri pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor 

pentru depozitele de deșeuri neconforme închise din județul Vaslui – Bârlad, Huși și Negrești. 

Autorizația va certifica faptul că de pe urma existenței vreme îndelungată a depozitului de 

deșeuri nu există consecințe nefaste asupra mediului, pânza freatică nu a fost afectată și se 

păstrează în parametrii normali de mediu. 

Deșeurilor de pe întreaga suprafață a Județului Vaslui sunt colectate în 5 zone, 

respectiv: Negrești, Vaslui, Bârlad, Huși, Roșiești. 

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se face numai de 

către operatori licențiați A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport 

separat al deșeurilor municipale. 
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Fiecare stație de transfer deservește câte o zonă de colectare. Zona 5 Roșiești nu este 

deservită de o stație de transfer (există o platformă publică de colectare a deșeurilor în CMID 

Roșiești). 

Deșeurile colectate sunt transferate la cele patru stații de transfer redate în tabelul de 

mai jos și, într-un singur caz, direct la depozitul CMID Roșiești. 

Tabel: Date referitoare la stațiile de transfer în anul 20198 

Localizare Suprafață - mp 

Capacitate 

proiectată 

(tone/an) 

Destinația 

deșeurilor 

Codul 

operațiunii de 

valorificare* 

Vaslui 5.071,78  48.087,00  Depozitul 

Roșiești  

D5 

Bârlad 6.499,70  40.149,00  Depozitul 

Roșiești  

D5 

Huși 5.357,33  20.331,00  Depozitul 

Roșiești  

D5 

Negrești 4.520,00  9.600,00  Depozitul 

Roșiești  

D5 

*conform Anexei nr. 3 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor  

 
Amplasamentul Stației de transfer din Huşi se afla în extravilanul municipiului Huşi, 

în partea nord-vestică a acestuia, în incinta depozitului existent de deşeuri menajere Huşi. 

Amplasamentul stației se află la cca. 1000 m de cea mai apropiată zonă rezidențială.  

Drumul de acces de la DE 581 până la stația de transfer este asfaltat şi are lungimea 

de cca. 3500 m şi lățimea de 6 m;  

Distanța până la depozitul de deşeuri de la Roşieşti este de cca. 42 km.  

 

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.36/18.03.2011 s-a 

aprobat contractul de delegare de gestiune prin atribuire directă  a serviciilor de salubrizare 

către S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi.Contractul de delegare de gestiune a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.58/ 18 martie 2011. 

            Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.36/18.03.2011 s-a 

aprobat contractul de delegare de gestiune prin atribuire directă  a serviciilor de salubrizare 

către S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi.Contractul de delegare de gestiune a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.58/ 18 martie 2011 . 

                                                           
8 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul Județului Vaslui 
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          Organizarea, funcţionarea şi exploatarea serviciului de salubrizare, se face în 

condiţiile prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare , cât şi a legii specifice – Legea serviciului de salubrizare 

a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare ,L egea nr. 225 /2016 

pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.  

          Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi  nr. 65 din 28 februarie  

2019 pentru modificarea la  S.C. Ecosalubrizare Prest Srl – Huşi , prin retragerea din asociere 

a Unităţii Administrativ Teritoriale comună Creţeşti, urmând ca UAT Huşi sã devinã unic 

acţionar ( 100% ) şi preluarea de cãtre UAT HUŞI 1 (una) parte socialã deţinută de UAT 

Creţeşti în valoare de 21931 lei , s-a modificat actionariatul societăţii prin retragerea UAT –

Cretesti, urmând ca UAT Huşi să devină acţionar unic ( 100 % ) . 

          În conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.51/2006 şi ale Regulamentului de 

organizare şi fumctionare aprobat prin HG nr.527/24.07.2013, A.N.R.S.C. ‘’elaborează şi 

stabileşte reglementări sectoriale de nivel terţiar cu caracter obligatoriu’’, realizările 

legislative ale A.N.R.S.C  în domeniul salubrizării fiind :  

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind  aprobarea Normelor    
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice    
serviciului de salubrizare a localităţilor ; 

 Ordinului nr.82/9 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini  
cadru  al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea de Normelor 
igiena şi sănătate publică privind modul de viaţă al populaţiei. 

 

S.C. Ecosalubrizare Prest Srl – Huşi îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Huşi, 

domeniul principal de activitate este salubrizarea   localităţii ,cod CAEN 3811 care include 

următoarele activităţi :  

a. colectarea separată şi transportul  separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,inclusiv fracţii 

colectate separat ,fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice ,baterii şi acumulatori; 

b. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

c. organizarea prelucrării , neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor;  

d. administrarea depozitelor de deşeuri şi/ sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor  similare; 

e. operarea administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurilor 

similare;  

f. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice: 
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g. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ;                       

h. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj sau  către instalaţiile de neutralizare;  

i. colectarea  şi  transportul deşeurilor provenite  din   locuinţe , generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară  a acestora; 

j. dezinfecţia  punctelor gospodăreşti;  

k. organizarea tratării mecano biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 

l. colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile; 

m. desfiinţarea platformelor abuziv înfiinţate , igienizarea zonelor limitrofe până la zona 

limita a municipiului; 

n. lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m în amonte în zona  podurilor 

şi podeţelor; 

o. alte activităţi conexe (reparaţii coşuri stradale, reparaţii containere, confecţionare 

containere ,reparaţii auto şi altele); 

p. Activităţi de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public; 

             S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi   a prestat   serviciile de colectare, transport 

deşeuri şi depozitare  în municipiul Huşi pentru utilizatori persoane fizice , agenţi economici, 

instituţii publice , AF,PF,CMAV,II   pânã pe data de 01.03.2021. 

   În zonele de locuinţe cu imobile locuite în comun,respectiv blocuri colectarea 

deşeurilor se face din cele  30  de puncte de colectare, care au fost  dotate cu 126 

eurocontainere de 1,1 mc şi începând cu anul 2009  au fost dotate cu eurocontainere pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor. 

Ridicarea  eurocontainerelor din aceste puncte se efectuează cu utilaje speciale , 

autogunoierele din dotarea serviciului.       

  În zonele acoperite de gospodării proprietate personală colectarea deşeurilor se 

efectueazã  conform  graficului  aprobat de Primãria  Municipiului Huşi . Intră în obligaţia 

fiecărui utilizator , ca în zilele stabilite ( conform unui grafic) să scoată europubelele de 120 

l şi 240 l din dotare  cu deşeuri pe trotuar , pentru a fi preluaţi şi goliţi în mijlocul de transport 

special, respectiv în autogunoiera de 12 mc din dotarea serviciului . 

       În perioada de referinţă ( 01.01.2020  - 28.02.2020 ) S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. 

– Huşi  a efectuat transportul deşeurilor menajere în depozitul de deşeuri CMID Roşieşti -  

Staţia de transfer Huşi conform contractului de prestări servicii nr. 5784 din 21.06.2018 

încheiat cu SC Romprest Energy S.R.L. – Huşi. Cantitatea de deşeuri depozitatã la Staţia De 

Transfer Huşi în perioada 01.01.2020 – 28.02.2020, a fost de 1019,48 tone. 

   Începând cu data de 01.03.2020 activitatea  de colectare, transport şi 

depozitare deşeuri din municipul Huşi nu a mai fost desfăşurată de SC Ecosalubrizare 

Prest Srl – Huşi. Activitatea a fost preluată de noul operator SC Urbana SA – Bistriţa , 

conform Ordinului de începere nr .25 din 23.01.2020 pentru prestarea serviciilor 
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aferente contractului de concesiune de servicii nr.397 din 30.10.2018, adresã 

înaintatã de Asociaţia Pentru Dezvoltare  Intercomunitara A Judeţului Vaslui.  

Conform HCL nr  107 din 27.02.2020 privind aprobarea modificãrii Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 58 din 18 martie  2011 pentru aprobarea 

contractului de delegare a gestiunii serviciilor  de salubrizare  cãtre S.C. Ecosalubrizare  Prest 

Srl – Huşi, se modificã Contractul de delegare de gestiune  a serviciilor de salubrizare din 

municipiul Huşi  prin concesiune nr. 9598  din 01.04.2011 şi modificat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr 126 din 26.04.2018 şi Hotărârea Consiliului al 

municipiului Huşi nr. 327 din 21 noiembrie 2018, începând cu data de 01.03.2020 dupã cum 

urmeazã:  

Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activitãţi: 

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheţ;  

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor 
de ecarisaj; 

- colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite 
de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc);  

- colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaţiei;  

- colectarea, transportul  şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 
demolări; 

- desfiinţarea platformelor abuziv înfiinţate, igienizarea zonelor limitrofe până la zona 
limita a municipiului; 

-  lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m  aval, 75 m în amonte în zona podurilor , 
podeţelor; 

- Alte activităţi conexe ( reparaţii coşuri stradale, reparaţii containere, confecţionare 
containere  reparaţii auto , altele ). 

 

 Indicatorii minimi  de performanţã sunt cei stabiliţi  în Anexa nr. 2 la actul 

adiţional , Contractul de delegare de gestiune nr.9598 din 01.04.2011 

1. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice  

• suprafaţa curăţată 

• golirea coşurilor stradale 
• colectarea deşeurilor abandonate  
• igienizarea locurilor de încãrcare /colectare  
• deşeuri colectate din locuri neamenajate  
• igienizarea recipientelor ( europubelelor ) de colectare  
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2. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ  

• suprafaţa deszăpezită prin intervenţia la arterele principale să fie circulabile  şi 
intersecţiile fãrã acumulãri de zãpadã ; 

• începerea activitãţii de curăţare a zăpezii şi gheţii 
• începerea activităţii de prevenire şi combatere a poleiului ; 
• depozitarea zãpezii de pe domeniul public ; 
• aprovizonarea cu material antiderapant ; 

 
 

3. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj; 

• colectarea  cadavrelor de animale; 
• transportarea cadavrelor de animale.        

               
4. Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile 

celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc);  

5. Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 

gospodăriile populaţiei;  

6. Colectarea, transportul  şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări  - 

7. Desfiinţarea platformelor abuziv înfiinţate , igienizarea zonelor limitrofe până 

la zona limita a municipiului ; 

8. Lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m  aval, 75 m în amonte în zona 

podurilor  , podeţelor ; 

9. Alte activităţi conexe ( reparaţii coşuri stradale , reparaţii containere , 

confecţionare containere  reparaţii auto , altele ) ; 

 

La Contractul  de prestãri servicii  de salubrizare aprobate pe fiecare an financiar,  

s-au  actualizeazat activităţile astfel : 

- Curãţatul  manual al zăpezii ; 
- Curãţatul  manual al gheţii; 
- Împrăştiat material antiderapant manual şi mecanizat;  
- Curãţat mecanizat al zãpezii (pluguit zãpada); 
- Încărcat , transportat şi descãrcat zãpada.  
    

 

 

 

 Servicii salubrizare  

- Mãturat  manual ; 

- Mãturat   mecanizat;  

- Curãţatul rigolelor prin  rãzuire ; 
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- Întreţinerea curãţeniei pe strãzi şi trotuare  

- Colectat  şi transportat deşeuri  vegetale  ; 

- Colectat şi transportat deşeuri din construcţii ; 

- Colectat şi transportat deşeuri stradale, rezultate în urma activitãţii de întreţinere ( 
golire coşuri stradale ) ; 

- Colectat şi transportat deşeuri în urma activităţii de măturat stradal  ; 

- Depozitarea deşeurilor vegetale;  

- Depozitarea deşeurilor din construcţi ;  

- Colectarea şi predarea deşeurilor  animaliere; 

- Colectarea şi predarea deşeurilor din anvelope; 

- Colectarea şi predarea deşeurilor ; 

- Colectarea şi valorificarea deşeurIlor de tip D.E.E.E ; 

- Colectarea şi valorificarea deşeurilor metal. 
 
Curăţenia la Poduri şi podete din municipiul Huşi  

- Cosirea mecanizată;  

- Întreţinere şi curăţenie a albiilor şi cursurilor de apă 

- Colectat, transportat şi depozitat deşeuri rezultate (deşeuri vegetale, deşeuri 
reciclabile , deşeuri menajere , deşeuri animaliere); 

- Reparatii la utilajele din dotarea societăţii; 
- Reparaţii coşuri stradale; 
- Reparatii WC-urile amplasate pe domeniul public ; 
- Intretinere şi curăţenie Salã  de sport şi Evidenta Populaţiei . 

 

La sfârşitul anului 2020, din balanţă a S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi s-au 

constatat următoarele:  

 cifra de afaceri   -                            6.061.741      lei     ( fără T.V.A ) 

 venituri totale     -                           6.073.038      lei     (fără T.V.A) 

 cheltuieli totale   -                           6.027.251      lei     ( fără T.V.A) 

 profit net             -                                36.799      lei     ( fără T.V.A)  
Numărul de  angajaţi la data de 31.12.2020  a fost  94 de persoane din care:                                        

 Administrator societate -1 persoană 

 Personal tehnic, administrativ – comercial   - 9  angajaţi 
- 1  Şef Contabil ( economist);  

- 1 audit; 

- 1 inginer;  

- 1 economist ; 

- 1 contabil ; 

- 1 specialist resurse umane; 

- 1 referent casier ; 

- 1 arhivar ; 

- 1 conducător coloana auto . 
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 Personal execuţie angajat  conform  clasificării  ocupaţiilor din România: 

- 2 şefi de sectoare ;    
- 1 şef de echipă; 

- 16 conducători auto; 

- 6 tractorişti;  
- 1 mecanici auto;  

- 1 electrician auto;   

- 1 ifronist;   

- 1 sudor electric;  

- 3 femei de serviciu; 

- 11  paznici;                                                  

- 41  lucrători  salubrizare  cai publice;        

- 1 peisagist floral; 

- 1 instalator  instalaţii tehnice sanitare;  

- 1 fierar betonist;         

- 2 îngrijitori animale.                                  
 

 

S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi  are în dotare următoarele autovehicule şi 

utilaje preluate de la Consiliul Local  al  Municipiului Huşi  pe bază de  protocol  după cum 

urmează  şi dotări proprii a S.C. Ecosalubrizare Prest Srl – Huşi:  

 2 autoportcontainer 

 1 autobasculanta  

 2 tractoare  U 650 

 3 tractoare  BELARUS   

 1 tractor multifuncţional ISEKI  cu dotări lama zăpada , sărăriţa împrăştiere material 
antiderapant , , freza mecanică pentru zăpada  

 1 Încărcător frontal  KRAMER   

 1 BOBCAT S 100  

 1 Autosolniță /Autostropitoare  

 1 Dacia Logan  

 4 motocultoare cu remorcă   

 4 instalaţie de măturat stradal 

 5 Plug tractat pt deszăpezire   

 3 motofreza  autopurtata  pentru îndepărtarea zăpezii de pe trotuare ; 

 3 freza  pentru îndepărtarea zăpezii de pe trotuare ataşată la motocultor . 

 1 turbina pentru zăpada 

 1 aspirator urban glutton 

 2 Maşina stradală HAKO 
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 1 Buldoexcavator KOMATSU  

 2 Unimog cu dotări – perie frontală ( U130) ,sărăriţa, lamã de zãpadã  

 1 Autovehicul multifuncţional (MAN) 

 4 RemorcI  basculabile 

 1 buc aparat de curăţat  sub presiune  

 1 buc autovehicul Volswagen Transporter  
            S.C. Ecosalubrizare Prest Srl  - Huşi a achiziţionat următoarele din surse proprii 

(valorile achiziţiilor fără T.V.A.) –    2020:  

   - achizționări obiecte de inventar   

   -  europubele plastic   120 lt                   - 10  buc ,    870 lei 

      ( 5 buc galbene şi 5 buc albastre)  

   -  coşuri stradale                                     - 80 buc , 7400,00  lei 

   - recipiente de presãrat                            -   7 buc ,  9380,00 lei 

   - atomizor                                                -   7 buc ,  3823,53 lei 

   - bormaşină                                             -   2 buc ,  3949,58 lei 

   - drujbă                                                    -   1 buc ,  2344,54 lei 

   - generator                                               -   1 buc ,     840,34 lei 

   - motocositoare                                       -   1 buc ,  1679,83  lei 

   - prelata auto                                           -  1 buc ,   1008,4 0 lei 

   - talpă presat                                            -  1 buc,    1680,67 lei 

   - centrala electrică                                   -   1 buc,   2450,00 lei  

   - panou fotovoltaic                                  -   1 buc ,    540,69 lei 

 Total achiziţie obiecte de inventar                                           35967,58  lei  

       Pentru activitatea de ecarisaj achiziţie obiecte de inventar  din surse proprii : 

   - cuşca câini  mărime XXL                                     -    2 buc        800,00 lei 

   - cuşca metal mică                                                   -   4 buc       1087,97 lei 

     Total                                                                                       1887,97 lei  

 Achiziţionări mijloace fixe  

    -   încãlzitor universal ulei                                     -    1 buc    4160,00   lei 
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    -   perie frontalã BEMA                                         -    1 buc  43.757,15 lei 

    -   autovehicul UNIMOG                                       -    1 buc 175.200,00 lei 

    -   Volswagen  Transporter                                     -    1 buc   34.650,00 lei    

                   Total                                                                      257.767,15 lei 

  Pentru activitatea de ecarisaj (capturare ) s-a achiziţionat : 

       - puşca CO2 DAN INJECT                                 -     1 buc   16.381,44 lei  

 Salariaţii societăţii (conducători auto şi referenţi) s-au deplasat la gospodarii 

individuale în vederea încheierii contractelor de comodat   pentru dotarea familiilor ce 

locuiesc la aceste gospodarii individuale cu europubele de 120 l, completarea  declaraţiilor 

privind nr. de persoane ce  locuiesc la  aceste  imobile . Declaraţiile completate de către 

fiecare utilizator au fost depuse la biroul din cadrul Primăriei mun.Huşi în vederea luării în 

evidenţă . 

 De  asemenea  la  persoanele ce locuiesc la gospodării particulare şi au refuzat sã 

încheie contracte de prestării servicii salubrizare s-au trimis adrese din care rezultã 

obligativitatea fiecărui locuitor din municipiul Huşi de a încheia contracte, interzicerea 

depozitarii deşeurilor în locurile care nu sunt amenajate , interzicerea prin ardere sau 

îngropare a deşeurilor şi interzicerea depozitarii deşeurilor pe maluri în albiile râurilor . 

În anul 2020 s-au efectuat lucrări de salubrizare a căilor publice în municpiul Huşi 

atât manuale cât şi mecanice. Principalele activivităţi de salubrizare sunt:  

 Maturatul manual a carosabilului şi trotuarului s-a  executat  cu personal angajat 
al societăţii pentru desfăşurarea acestor tipuri de activităţi, Legea   416/2001- privind 
venitul minim garantat şi personal angajat în cadrul serviciului de salubrizare     
        Maturatul manual al străzilor şi trotuarelor  se execută conform unui grafic şi program 

aprobat pentru anul 2020 .  Operaţiunea de măturat s-a  efectuat  pe toată  perioada  anului  

cu excepţia perioadei în care  se efectuează curăţatul zăpezii  sau  în  care  temperatura  

exterioară  este  sub  cea  de  îngheţ . 

Maturatul manual să efectuat în anul 2020  pe o suprafaţă de  26.497  miimp .  

 Maturatul mecanizat se execută cu ajutorului instalaţiei de măturat cu perie circulară  

adaptată  pe    tractor şi cu automăturătoarea .   

 Suprafaţa maturata an 2020  mecanizat este  117805 miimp . 

 Intreținerea curăţeniei pe străzi şi trotuare s-a efectuat cu   salariaţii angajaţi ai 
societăţii  ( şoferi motocultori ), persoane  care asigura întreţinerea curăţeniei. 

Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectueazã pe toatã durata zilei ( 

conform programului stabilit)  şi cuprinde operaţiunile de colectare şi îndepãrtare a 

deşeurilor de orice fel şi a obiectelor aruncate pe jos, pe suprafaţa trotuarelor , a 
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carosabilului şi pe spaţiile verzi care însoţesc arterele de circulaţie, în scopul pãstrãrii unui 

aspect salubru al domeniului public .  

Operaţiunea de întreţinere va fi efectuatã manual  constând   în  golirea coşurilor în 

remorcile motocultoarelor, colectarea deşeului stradal rezultat în urma curăţatului rigolelor, 

strângerea hârtiilor şi altor deşeuri ce se află pe trotuare .  

Personalul angajat în cadrul societăţii pentru desfăşurarea acestor activităţi,  

efectuează curăţenia şi întreţinerea pe străzi şi trotuare cu  cărucioarele  pentru curăţenie 

prevăzute cu europubele , maturi şi făraşe , suprafaţa pe  care s-a desfăşurat activitatea este 

de 33.080 miimp.De asemenea permanent au fost înlocuite coşurile stradale vandalizate , 

distruse sau arse.  

 Curățarea  rigolelor  se face manual. Curăţarea  se desfăşoară numai ziua şi durata  
de desfăşurare a activităţii este de la topirea zăpezii până la începerea îngheţului. Această 
activitate se execută ori de câte ori este nevoie.Grãmezile rezultate în urma curăţării 
rigolelor vor fi depozitate temporar la marginea trotuarului şi vor fi  transportate în ziua 
efectuãrii operaţiunii , cu utilaje adecvate. Suprafaţa pe care s-a efectuat activitatea este de 
36.200  mp. 
 

 Colectarea  şi transportul deşeurilor  
 Această activitate asigura  salubrizarea localităţilor respectiv , protecţia sănătăţii 

populaţiei, protecţia mediului înconjurător prin preluarea fluxului principal de deşeuri 

municipale .   

Punctele gospodăreşti de la blocurile de locuinţe sunt  dotate cu eurocontainere de 

1,1 mc cât şi cu eurocontainere pentru colectarea fracţiilor reciclabile.Deşeurile  din  aceste 

eurocontainere sunt colectate în autogunoiere specializate  12  mc .   

Colectarea şi transportul deşeurilor se efectuează folosindu-se autovehiculele special 

echipate pentru transportul lor. Colectarea şi transportul deşeurilor menajerela gospodăriile 

private se execută conform unui grafic aprobat anexă  la contractul de concesiune nr. 

58/18.03.2011  .  

De asemenea, se vine în ajutorul cetăţenilor care  generează deşeuri din demolări şi 

construcţii cu containere de 4 mc .   

Colectarea şi transportul deşeurilor se efectuează :  

a) în anotimpul cald ( 1 aprilie – 1 octombrie ) zilnic din zonele centrale , aglomerate şi 

de la unităţi mari la cel mult 2 zile în celelalte zone . În zonele aglomerate (ex.pieţe, )  

colectatul gunoiului se efectuează  de 2(două) ori  pe  zi . 

b) la cel mult 3 zile în  anotimpul   rece (1 octombrie – 1 aprile )  zilnic din zonele centrale, 

aglomerate . 

 Curățarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ.  
Principalele măsuri în cadrul S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi pentru prevenirea şi 

combaterea poleiului cât şi a înzăpezirii  arterelor de circulaţie din municipiul Huşi.   
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 Achizitionarea şi verificarea stocurilor de material antiderapant  
Pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost achiziţionate:  300 t de sare. 

Verificarea utilajelor care vor interveni în activitatea de deszăpezire : 

- au  fost întocmite grafice cu utilajele  şi echipajele de intervenţie la  combaterea 

poleiului pentru perioada sezonului  rece astfel  :   

- programul de pregătire , deszăpezire şi combatere a poleiului  

- programul de   măsuri în perioada 1 noiembrie 2019 – 31  martie 2020 , conform 

Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 327   /31.10.2019 .   

- a  fost aprobat Programul de pregătire , deszăpezire şi combatere a poleiului pe 

drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada 1noiembrie 2019 – 31 martie 

2020 Programului cu principalele   măsuri pentru prevenirea şi combaterea  efectelor 

negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru HCL  nr 327  din 31 

octombrie 2019 .         

S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi  s-a ocupat de deszăpezirea străzilor şi 

trotuarelor, din municipiul Huşi , au  fost  formate  echipe care au intervenit pe traseeele 

principale, cuprinzând  cartierele din municipiul Huşi .S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi  

a intervenit pentru curăţarea trotuarelor, trecerilor de pietoni , împrăştiat material 

antiderapant pe trotuare , alei , parcări şi pe căile de circulaţie din municipiul Huşi  . 

Îndepărtarea zăpezii se realizează atât manual cât şi mecanizat. Îndepărtarea zăpezii 

sau gheţii se efectuează atât ziua cât şi noaptea , funcţie de necesităţi.Având în vedere 

cantităţile mari de zăpada căzute în luna decembrie 2020  , a fost necesar contractarea cu 

firma S.C. Parcuri Verzi Srl – Huşi pentru a executa lucrări de curăţare manuală a 

principalelor artere .  

Îndepărtarea mecanizată a zăpezii s-a efectuat cu   plugurile tractate din dotarea 

societăţii  , iar manual  s-a efectuat cu forţa de muncă angajată la S.C. Ecosalubrizare Prest 

S.R.L. – Huşi  .  

Împrăştiatul materialului antiderapant manual cu sare (zi)să efectuat pe o suprafaţă 

de  374,97 miimp , împrăştiatul material antiderapant mecanizat (zi) (50% sort şi 50% sare)  

s-a realizat  pe o suprafaţă de  785,20  miimp , împrăştiatul material antiderapant mecanizat 

(noapte ) (50% sort şi 50% sare)  s-a realizat  pe o suprafaţă de  562,47   miimp.   

De asemenea sunt efectuate, activităţi de colectare şi transport deşeuri  vegetale ( 

frunze, crengi, iarbã ) rezultate din curăţirea  de cãtre populaţie a zonelor verzi aferente 

imobilelor, tăieri de corecţie arbori  şi plante , tunderea gazonului , tăieri viţa de  vie . Aceste 

deşeuri sunt transportate la  punctul , situat în Huşi , str. Huşi – Voloseni ,  nr. 2ª . 

Prin HCL nr.404 din 23.11.2020 a fost dat în folosinţă pe perioada Contractului de 

delegare de gestiune nr 9598 din 01.04.2011  a imobilului construcţie    (grajd ) cu suprafaţa 

construitã de 63 mp şi teren în suprafaţa de 7590 mp  situate în Huşi , strada Huşi – Voloseni, 

nr. 20A. 

 Activitati de ecologizare – în zona podurilor şi podeţelor din municipiul  Huşi  
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 În perioada februarie – decembrie 2020  cu personalul angajat în cadrul societăţii , s-

au  executat  lucrări  de  ecologizare  pe  cursurile  pârâurilor  din municipiul Huşi  şi a zonelor 

limitrofe acestora , conform graficului aprobat . Aceste lucrări au constat în :  

- tăierea manuală a arborilor  prin secţionarea succesivă a crengilor , ramurilor şi 

tulpinilor;  

- degajarea terenului de corpuri străine ; 

- curăţarea terenului de iarbă şi buruieni; 

Având în vedere că pe cursurile de apă se depozitează diferite tipuri de deşeuri , este  

necesară ecologizarea permanentă a acestora în vederea evitării inundaţiilor gospodăriilor 

din apropierea cursurilor de apă şi pentru protejarea  mediului .   

Aceste lucrări de ecologizare pe cursurile pârâurilor au fost strict necesare urmare   

controlului efectuat de către reprezentanţii Instituţiei Prefectului,  Direcţiei  Apelor  Prut  –

Iași şi a reprezentanţilor Gărzii de Mediu Vaslui .În timpul controlului efectuat la cursurile 

de apã din municipiul  Huşi  s-a constatat că  s-au efectuat lucrări de ecologizare pe unele 

cursuri de apă.  

S-au transmis avertismente de către personalul angajat al serviciului la proprietarii 

imobilelor care locuiesc în apropierea cursurilor de apă pentru a nu depozita deşeurile pe 

malurile şi cursurile de apă ,  obligativitatea de a încheia contracte pentru prestarea 

serviciului de salubrizare .  

 

 Activitatea de ecarisaj   
    S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. – Huşi desfăşoară activitatea de ecarisaj  conform  

certificat de înregistrare sanitar – veterinara nr. 35/25.06.2011 pentru  activitatea de 

gestionare a câinilor fără  stăpân  şi Certificat de înregistrare sanitar  - veterinară pentru  

mijlocul de transport animale vii pe distanţe de până la 65 km N r VS016 data  16.09.2013.  

Conform HCL nr. 58/18.03.2011, privind aprobarea contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor de salubrizare ,   activitatea  de capturare şi punere temporară la adăpost 

a câinilor fără stăpân face obiectul contractului de concesiune.  

Pentru desfăşurarea activităţii de ecarisaj, spaţiile pentru asigurarea serviciilor 

medical veterinare existente sunt   conform legislaţiei în vigoare  OUG nr. 155/2001, Legea 

nr.227/2002, Legii nr.39/2006 pentru modificarea OUG nr.155/2001 ., Legea nr 258 /2013 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi a Hotărârii de Guvern 

nr. 1059 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân.  

Pentru prestarea serviciilor veterinare( deparazitare, tratamente medicale câinilor , 

sterilizare )  s-a încheiat contract cu medic de specialitate respectiv medic veterinar . În 

cursul anului 2020 s-au capturat şi îngrijit un număr de 242 câini .     

 Colectare Selectivă A Deşeurilor  
1. Colectare DEEE  
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Conform OG nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice, art.5,alin.1 , autorităţile publice locale au obligaţia de a colecta separate DEEE de 

la gospodăriile particulare .  

 În anul 2020 au fost colectate de la populaţie  de la punctele gospodăreşti  DEEE,  S.C 

Ecosalubrizare Prest S.R.L – Huşi  le-a colectat şi  transportat gratuit, la punctul de colectare 

special amenajat de II Patrauceanu Livia , str. Huşi  - Stănileşti .  

2. Colectare  Selectivă ( Deşeuri Reciclabile)  

Colectarea selectivă este o activitate necesară şi cu o mare importanţă în gestionarea   

deşeurilor, întrucât reduce cantitatea şi volumul de deşeuri destinate    depozitarii pe de o 

parte şi în  acelaşi   timp asigura un grad mai mare de reciclare şi valorificare  materială şi 

energetică . 

Colectarea selectivă a deşeurilor de tip P.E.T., plastic şi hârtie/carton,  activitate care 

a fost dezvoltată semnificat în  cursul anului 2020  prin operatorul S.C. Ecosalubrizare Prest 

S.R.L. – Huşi . 

Obligativitatea  colectării  selective  a  deşeurilor  reciclabile se efectuează  conf.  Legii 

nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor , cu modificările şi completările 

ulterioare ; Ordonanţa De Urgenţă nr. 68 din 12 octombrie 2016; Legea nr. 166 din 12 iulie 

2017; HG 856 privind gestionarea deşeurilor. 

Pentru  valorificarea    deşeurilor de  hârtie/ carton, PET-uri, sticla a fost   încheiat 

contract cu firma   S.C.Alvaliv   S.R.L. – Huşi.  

 Cantitatea totală  de deşeuri  reciclabile din municipiul Huşi, valorificata în anul 2020 

este: 

 plastic                                226  kg  

 hârtie /carton                       30  kg    

 deşeuri metal            -      2387  kg  

 deşeuri D.E.E           -        610  kg 

 deşeuri anvelope      -     21000  kg 
S.C. Ecosalubrizare Prest Srl – Huşi, are implementate în baza principiilor 

managementului integrat sistemele :  

  SR EN ISO 9001  -2015  -  managementul calităţii  

  SR EN ISO 14001-2015  - managementul de mediu 

  SR EN ISO 45001-2018  - management de sănătate şi securitate ocupaţională 
Sistemele menţionate sunt certificate de firma recunoscută în domeniu: TUV   

AUSTRIA CERT GMBH . 

Prin perfecţionarea sistemului integrat de management al deşeurilor în municpiul 

Huşi , sistem care va cuprinde toate activităţile de colectare , transport, valorificare şi/sau 

eliminare a tuturor deşeurilor de construcţii , vegetale şi alte tipuri de deşeuri pentru 

valorificarea acestora . 

3.6.6 PROTECȚIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA  

Principalele riscuri naturale care afectează teritoriul municipiului Huşi sunt cele 

provocate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase: inundații, furtuni, grindină, 
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secetă, îngheț, de origine geologică: alunecările de teren sau eroziunile. Factorii de risc ar 

putea fi combătuți prin acțiuni de împădurire, stabilizare versanți, creare de perdele 

forestiere, diguri de protecție ale cursurilor de apă.  

Principalele presiuni antropice ce se exercită asupra biodiversității sunt: 

- schimbarea modului de folosință al terenurilor; 

- defrişările; 

- agricultura intensivă; 

- supraexploatarea unor specii de plante şi animale; 

- incendiile sau alte accidente ecologice; 

- fragmentarea habitatelor; 

- poluarea; 

- exploatarea resurselor. 

3.7  TURISM 
Printre instituțiile culturale prezente, Municipiul Huși se bucură de 3 muzee, 5 

biserici, biblioteci, Casa de Cultură și Clubul Elevilor.  

MUZEUL EPARHIAL HUȘI 

 

 

Frumoasa casă a fost construită de o familie din Huşi, Berea, în 1889 şi a avut o istorie 

zbuciumată, mai ales în a doua jumatate a secolului XX, când a fost folosită în diverse scopuri 

aleatorii şi nu i s-a purtat de grijă cu atenţia care i se cuvenea, aşa încât ea a ajuns, practic, la 

sfârşitul secolului XX într-o stare de ruină, dar care a fost reabilitată recent. Era totuşi un 

edificiu extrem de valoros şi moştenitorul acestei case, dl Mihai Ion Berea, din Bucureşti, a 

primit lumina dumnezeiască de a dărui această casă Episcopiei Huşilor, în urma relaţiei 

apropiate care s-a stabilit între domnia sa si P.S. Ioachim Mareş, Episcop al Huşilor, pe care 

l-a apreciat în mod deosebit. Aici se găsesc obiecte precum potire, cazane de botez, anafornițe 

de lemn și fier, pomelnice din 1756, etc. A rămas totuși un edificiu valoros, fiind organizate 

depozite de icoane si de carte veche, datorită P.S. Episcop Ioachim. 

 

MUZEUL MUNICIPAL HUȘI 
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A luat fiinţă în anul 1956, în urma iniţiativei unui grup 

de intelectuali, sprijiniţi de autorităţile locale. La început 

muzeul a funcţionat în clădirea  Şcolii generale nr. 3, apoi într-

o clădire din centrul oraşului, din 1960 în clădirea Palatului 

episcopal, iar din 1983 în Casa “Adam Mitache”, situată pe 

strada General Teleman nr. 8. Clădirea  în care activează 

actualmente muzeul a fost construită la sfârşitul secolului al 

XIX-lea (1880), aparţinând lui Adam Mitache, fost prefect al judeţului Fălciu. Ridicată în stil 

ecleptic, bogat ornamentată cu stuf la exterior şi interior, casa a fost înscrisă în lista 

monumentelor istorice de arhitectură în 1992. 

 

MUZEUL VITICOL 

 

Puţină lume ştie că la Huşi a fost înfiinţat, în 1966, primul Muzeu 

Viticol din ţară, un „templu al înveşnicirii tradiţiei viti-vinicole 

moldovene şi naţionale”, scrie Avram D. Tudosie, care s-a ocupat, alături 

de academicienii C.C. Giurescu şi I.C. Teodorescu de selecţia exponatelor, 

între care o inedită colecţie de figuri zoomorfe din butuci de viţă-de-vie, 

„sculptaţi de natură”. Tot la Huşi a fost fondată prima vinotecă şcolară 

din ţară, încă din anul 1909, printre fondatori numărându-se ministrul 

instrucţiei publice de atunci, Spiru Haret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISCOPIA HUȘILOR 
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Episcopia Hușilor: ansamblul arhitectural al Episcopiei Hușilor este constituit din 

biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, turnul clopotniță, Palatul Episcopal, chiliile și zidul de 

incintă. 

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost construită de Ștefan cel Mare în anul 

1495, în cadrul curții domnești, funcționând de-a lungul timpului ca mănăstire și, mai apoi, 

ca și Catedrală Episcopală(începând de la sfârșitul secolului al XVII-lea). 

Monument de o valoare istorică și religioasă excepțională, reconstruit în sec. XVIII-

XIX, Mănăstirea mai păstrează și astăzi urmele temeliilor străvechi și pisania din vremea 

marelui voievod. Biserica a fost avariată de cutremurul din 1692, incendiată și jefuită în 1711 

de tătari și reclădită în 1753-1756 de Episcopul Inochentie, cu ajutorul domnitorului Matei 

Ghica. Dărâmat de cutremurul din 1802, lăcașul a suferit numeroase transformări de la 

ferestre în sus; în 1863 a fost afectată zona cornișei, în 1945 turlele; au fost apoi adăugiri, în 

1896 (proscomidiar), în  1910 (veșmântar) și în 1945 (pridvorul cel mare). Pisania, scrisă cu 

majuscule în limba slavonă, se află astăzi deasupra ușii de la intrare: 

“Binecredinciosul și de Hristos iubitorul, Io Ștefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu, 

Domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a început și a zidit această biserică în numele 

sfinților slăviților și întru tot lăudaților mai-marilor apostoli Petru și Pavel, care este în Huși 

pe Draslavat și s-a săvârșit în anul 7003 (1495), iar a Domniei-sale al 38-lea curgător, luna 

noiembrie 30.” 
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Turnul-Clopotniță, situat la intrarea în incintă, pe latura de est, a fost zidit în 1938 de 

Episcopul Nichifon Criveanul, din cărămidă și beton armat. Prezintă un plan rectangular, 

patru nivele, accesul făcându-se printr-o boltă cu deschidere în arc în plin centru. 

Palatul Episcopal, construit de episcopul Iacov Stamati, 1782-1792, pe ruinele 

Palatului Domnesc (sec XV-XVII), înglobând și pivnițele din sec. XV, ars în 1813, a fost reclădit 

în 1849 de Episcopul Sofronie Miclescu. Zidul înconjurător și chiliile ridicate în anul 1849, 

prin stădania Episcopului Sofronie Miclescu, au fost refăcute în 1934 de episcopul Nichifon 

Criveanul. 

Istorie recentă 

Cu prilejul redeschiderii Episcopiei, din anul 1996, biserica a fost reparată prin 
strădania P.S. Ioachim, fost episcop al Hușilor . 

Prin strădania Episcopului Ioachim Mareș, s-a înălțat Fosta Casă Berea, azi Muzeul 

Eparhial de la Huși, zidire de o frumusețe și valoare arhitecturală impresionantă, ca urmare 

a unei investiții de 25 de miliarde de lei vechi. Muzeul adăpostește piese bibliografice, picturi, 

obiecte religioase și personale, aparținând tuturor episcopilor de Huși, valori spirituale, dar 

și materiale incontestabile. 

 

 

BISERICA ROMANO-CATOLICA "NAȘTEREA SFINTEI FECIOARE MARIA" 

Numele orașului «huși» este atestat documentar încă 

din anul 1487, începând cu această dată de fapt Hușul este 

reședință de curte domnească (1487-1852), apoi târg 

domnesc şi capitală de ocol din 1520, reședință de episcopie 

ortodoxă din 1589, oraş din anul 1832 când a devenit și 

reședință de ținut, și în cele din urmă judeţ între 1834-1949. 

Existența localității este atestată însă mult înainte de anul 

1487, iar aici a existat o comunitate catolică încă înainte de 

anul 1420, când s-a declanșat prozelitismul husit în Moldova. 

La un secol după atestarea numelui Huși, mai precis în anul 

1587, episcopul Bernardino Quirini, în urma unei vizite la 

Huși, relata că aici erau 1030 de case, dintre care numai 72 de familii erau catolice, cu un 

număr de 435 de suflete. De asemenea, episcopul Quirini notează că există aici o biserică 

catolică din lemn. Mai târziu, la 2 noiembrie 1646, episcopul Marco Bandini, vizitând Huşiul, 

relata că aici erau 124 de familii catolice, cu 682 de suflete.După mai bine de o sută de ani, 

raportul din 9 aprilie 1762 al prefectului misiunii, Giovanni Crisostomo di Giovanni, 

aminteşte două comunități catolice la Huşi: una în cartierul Corni, cu biserica Sf. Anton, şi 

cealaltă în oraş, cu biserica Sf. Cruce. Biserica veche din Corni a fost pe deal, în partea de 

nord-est. 
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  În anul 1840, episcopul Antonio de Stefano a construit o altă biserică, în locul în care 

se află cea de astăzi.Creșterea însemnată a comunității catolice din Huși, la sfârșitul secolului 

al XIX-lea se numărau aici 700 de familii, a făcut ca biserica ridicată la 1840 să devină 

neîncăpătoare. Astfel parohul Bernardin Just OFMConv. între anii 1898-1900 a construit o 

nouă biserică, cea actuală din Huți – Corni. 

Comunitatea catolică din Huși-Corni, din care în anul 1970 a luat ființă și parohia „Sf. 

Anton de Padova“ din centrul orașului, cu excepția mai multor ani din perioada dictaturii 

comuniste a fost păstorită de preoții franciscani conventuali, care cu mult spirit de sacrificiu 

s-au îngrijit de cele spirituale și chiar materiale ale credincioșilor, dar și de lăcașurile sfinte 

încredințate lor. 

De-a lungul anilor și din cauza diferitelor intemperii ale timpurilor biserica Nașterea 

Sfintei Fecioare Maria din Huși-Corni a suferit mai multe daune, fiind nevoie de mai multe 

intervenții de consolidare, renovare și înfrumusețare. Printre principalele consolidări și 

renovări amintim că în anul 1932, datorită faptului că strada Corni devenise punct de 

referință în oraş, s-a trecut la construirea unei fațade a bisericii către această stradă 

principală. Tot atunci s-au construit două turnuleţe pe cele două sacristii şi a fost supraetajat 

turnul clopotniță. Însă la cutremurul din 10 noiembrie 1940 acesta s-a prăbușit peste 

biserică dărâmând-o până la crucieră. Refacerea a durat mult din cauza războiului și a 

instaurării regimului comunist în România. Oricum, în anul 1957 s-au încheiat lucrările de 

renovare a bisericii. 

După anul 1990 datorită strădaniei preoților franciscani conventuali Iosif Simon, 

Andrei Ficău și Damian Pișta, s-au realizat mai multe consolidări și renovări ale actualei 

bisericii.  

Din anul 2008 prin inițiativa părintelui paroh Benone Butacu OFMConv., cu sprijinul 

multor binefăcători și a autorităților locale, s-a demarat un amplu proiect de consolidare, 

renovare și decorare a bisericii. Astfel, s-a refăcut acoperișul, s-a restaurat mărețul altar din 

lemn care își are existența încă din anul 1900, s-au refăcut dușumeaua și podeaua, s-au 

realizat vitraliile și s-a refăcut în întregime pictura din biserică după un proiect pregătit în 

colaborare cu părintele profesor în sfânta scriptură Alois Bulai.  

Astfel, comunitatea creștină catolică din Huși-Corni se bucură astăzi de o splendidă 

biserică, iar bucuria lor este împărtășită cu toți cei ce bună voie care trec prin Huși și 

binevoiesc să calce pragul lăcașului sfânt închinat Nașterii Sfintei Fecioare Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

BISERICA MĂNĂSTIRII “SCHIMBAREA LA FAȚĂ” 
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Mănăstirea Schimbarea la Faţă a 

fost ridicată în anul 1996, prin grija PS 

loachim Băcăuanul. Iniţial s-au amenajat 

câteva chilii în casa filozofului Mihail 

Ralea. Paraclisul s-a zidit între 1997 şi 

1998, biserica mare înălţându-se între anii 

1999 şi 2004. Casa Ralea a intrat în 

proprietatea publică a statului român şi 

totodată în administrarea Episcopiei Huşilor printr-o hotarâre de Guvern, publicată în 

Monitorul Oficial pe 29 iunie 1995. De atunci, oamenii Bisericii au făcut modernizări care au 

schimbat aproape în totalitate imobilul vechi, cu ajutorul sponsorilor. 

 

BISERICA “SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL“ 

 

A fost construită de Ștefan cel Mare in anul 1495, in 

cadrul curții domnești, funcționând de-a lungul timpului ca 

mănastire și catedrală episcopală (începând de la sfarșitul 

secolului al XVII-lea). Monument valoros la origine, dar 

reconstruit în sec. XVIII-XIX, mai pastrează astazi doar 

urmele temeliilor si pisania din vremea marelui voievod. 

Biserica a fost avariată de cutremurul din 1692, incendiată si jefuită in 1711 de tătari si 

recladită in 1753-1756 de episcopul Inochentie, cu ajutorul domnitorului Matei Ghica. 

 

 

 

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE 

 

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Huși este una 

dintre comorile de patrimoniu, detinute de „orașul 

dintre vii”, ea se aflã pe strada Sfântul Gheorghe nr. 1, 

în Huși.  

Strãbãtut de pârâul Drãslãvãt, municipiul  Huși 

(la origine sat pe moșia Episcopiei Hușilor), este situat în partea de sud-est a acestuia. 

Toponimul Huși este legat, probabil, de numãrul mare de plopi ce se gãseau pe malurile 

pârâului Drãslãvãt. Potrivit mãrturiilor preotului I. Thoderascu, la începutul secolului al XIX-

lea, biserica Sf. Gheorghe era situatã într-o pãdure de plopi. 

 

 

 

TURNUL CLOPOTNIȚĂ AL EPISCOPIEI HUȘILOR 
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În secolul al XVI-lea a fost construită o poartă de acces în incinta 

curții domnești. Aceasta a fost reclădită în anul 1714 de episcopul Sava, 

cu sprijinul domnitorului Nicolae Mavrocordat și refăcută de episcopul 

Sofronie Miclescu în 1849, odată cu zidul de incintă. 

Pe locul vechii porți de acces în incinta Episcopiei, episcopul 

Nifon Criveanu (1934-1939) a construită în anul 1938 o clopotniță în 

stil moldovenesc, care a fost executată după un proiect întocmit de 

arhitectul Dumitru Ionescu-Berechet. Clopotnița are secțiune pătrată, cu patru niveluri, iar 

la bază se află o poartă carosabilă cu deschidere semicirculară. 

Clopotnița este sprijinită la colțuri de contraforturi în trepte. De o parte și de alta a sa 

se află două corpuri scunde, cu acces spre turn și spre locuința portarului. 

 

CASA DE CULTURĂ „Alexandru Giugaru” 

Casa de Cultură a municipiului Huşi este o clădire de patrimoniu, fiind înscrisă în lista 

monumentelor istorice (indicativ VS-II-m-B-06836) , fiind construită în anul 1892. Clădirea 

a aparținut Ministerului Justiției, funcționând ca Parchet. 

Edificiul găzduieşte activități de tip cultural – educative, însă acestea se desfăşoară 

sporadic, deoarece se află în prezent într-o stare de degradare avansată. Conform 

reprezentanților autorităților locale, aceasta a fost această clădire a fost reabilitată din 

fonduri de la bugetul local în anul 2020.  

 

CLUBUL ELEVILOR ȘI COPIILOR 

A luat ființă la 1 decembrie 1953, astăzi funcționând cu un număr de 11 cercuri pentru 

pregătirea elevilor și copiilor, pentru depistarea aptitudinilor și înclinațiilor acestora: 

 Fotografie 

 Creație confecții 

 Creații literare 

 Grup vocal-orchestră populară 

 Pictură 

 Construcții depanare R-TV  

 Chimie experimentală – Protecția mediului  

 Calculatoare  

 Dans modern  

 Biochimie – Ecologie  

 Aeromodele  
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BIBLIOTECI 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2013 funcționau 

11 biblioteci, un procent de 3,6 % din totalul bibliotecilor existente la nivelul județului Vaslui. 

 

PERSONALITĂȚI  LOCALE 

Octavian Cotescu (1931-1985), născut la Huși, a fost un mare actor român de teatru 

și de film. A jucat în multe filme: ”Operațiunea Monstrul”, ”Ion-blestemul pământului, 

blestemul iubirii” și piese de teatru, în unele alături de soția sa: ”Prostii sub clar de lună” de 

T. Mazilu, ”Unchiul Vania” de Cehov, ”O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.  

 

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), născut la Huși (după istoricul Ion Lupaşcu), a 

fost domnitor al Principatelor Unite între anii 1859 - 1862 și al statului național român între 

anii 1862-1866. A fost ales domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859 și la 24 ianuarie domn al 

Tării Românești. Strada centrală și Colegiul Național din Municipiul Huși îi poartă astăzi 

numele.  

 

Alexandru Giugaru ( 1897-1987), născut la Huși a fost unul dintre cei mai mari 

artiști comici români. A absolvit în anul 1916 Conservatorul de Arta Dramatică din București 

și a jucat roluri de revistă, comedie și film. A rămas memorabil pentru rolurile din ”Năbădăile 

Cleopatrei” și ”Legenda celor două cruci”, în anul 1925, ”O noapte furtunoasă”, în anul 1942, 

”O scrisoare pierdută”, în anul 1953 și ”D-ale carnavalului”, în anul 1958. Casa de Cultură din 

Municipiul Huși poartă numele marelui actor, precum și o stradă din București și o altă 

stradă din Huși. 

 

Petru Rareș (1483 - 1546), născut la Huși (după D. Gusti, Enciclopedia României, vol. 

II, 1938), a fost domn al Moldovei de două ori, prima dată între 20 ianuarie 1527 și 18 

septembrie 1538, iar a doua oară între 19 februarie 1541 și 3 septembrie 1546. A fost fiul 

natural al lui Ștefan cel Mare cu o anume Răreșoaia, a cărei existență nu e documentată 

istoric. A fost unul dintre domnitorii cei mai legați de Municipiul Huși, majoritatea 

documentelor emise de el fiind realizate din această localitate. 

 

Dimitrie Cantemir, (1673-1723), născut la Iași, a fost un mare cărturar, filosof, 

istoric, scriitor, inclusiv domn al Moldovei. Tatăl acestuia era serdar în ținutul Hușului, la 

nașterea lui Dimitrie. Cantemir și-a legat destinul de Huși și ca domnitor (1711). O stradă din 

Huși și Colegiul Agricol îi poartă numele.  

 

Mihail Kogălniceanu (1817-1891) a fost îndrumător spiritual, scriitor şi om politic. 

A studiat în Franța şi Germania. A inaugurat direcția națională şi populară în literatura prin 

revista Dacia literară (1840). A luat parte la revoluția de la 1848 din Moldova. A avut un rol 

major în lupta pentru unirea Principatelor şi a fost prim-ministru a lui Al. I. Cuza (1860), 

ministru de externe (1877), ministru plenipotențiar al României la Paris (1880), senator şi 
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strălucit orator. Posedă o moşie strămoşească la Rapi (în apropiere de Huşi). A moştenit de 

la tatăl său via şi podgoria din Huşi, de lângă biserica catolică. O stradă din municiul Huși îi 

poartă numele. 

 

Ştefan Dumitrescu (1886-1933). Născut la Huşi, a fost unul dintre cei mai mari 

pictori ai României. A fost un prieten al lui Nicolae Tonitza împreună cu care a organizat 

prima sa expoziție de pictură. După studii la Paris va deveni în 1928 rector la Şcoala de Arte 

Frumoase din Iaşi. În 1926 formează împreuna cu Tonitza, Siroto si Oscar Han "Grupul celor 

patru". 

 

MONUMENTE ISTORICE 

Biserici  

 Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel (Biserică Domnească, Catedrală Episcopală) – VS-

II-m-A-06839 – a fost construită de domnitorul Ştefan cel Mare în anul 1495, fiind 

reclădită în perioada 1753 – 1756;  

 Ansamblul Bisericii „Sf. Voievozi” – VS-II-m-A-06832 – construită între anii 1849 – 

1855 de către breasla negustorilor bogasieri. Se află pe Strada Eroilor, nr. 10;  

 Ansamblul Episcopiei Huşilor – VS-II-a-A-06839 - sec. XV – XX;  

 Biserica Vovidenia – VS-II-m-B-06808 - 1850, reclădită 1938;  

 Biserica Sf. Gheorghe a breslei blănarilor – VS-II-m-B-06840 - 1856 – 1869;  

 

Clădiri istorice 

 Banca Raiffeisen Bank (VS-II-m-B-06849) - clădire construită în perioada 1938-1940 

și aflată pe Str. General Teleman nr. 1;  

 Casa Adam Mitache, azi Muzeul municipal (VS-II-m-A-06845) - clădire construită la 

începutul sec. al XIX-lea și aflată pe Str. General Teleman nr. 8;  

 Tribunalul fostului județ Fălciu, azi Casa de cultură "Alexandru Giugaru" (VS-II-m-B-

06835) - clădire construită în anul 1892, reparată capital în anii 1988-1999 și aflată 

pe Str. Alexandru Giugaru nr. 1;  

 Colegiul Național "Cuza Vodă” (VS-II-m-B-06838) - clădire construită în 1913 și aflată 

pe Str. Mihail Kogălniceanu nr. 15;  

 

Monumente 

 Statuia lui Ștefan cel Mare – 1955 - realizată din bronz de sculptorul Gheorghe 

Alupoae amplasată în curtea Episcopiei;  

 Grupul statuar „Slavă eroilor români” – 1928 - realizat de sculptorul Mihai Onofrei și 

amplasat în Parcul Rodina;  

 Bustul lui Dimitrie Cantemir - realizat din piatră albă de sculptorul Iftimie Bârleanu 

și amplasat în centrul orașului;  
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 Bustul lui Alexandru Ioan Cuza – 1959 - realizat din piatră albă de sculptorul Vasile 

Aciobăniței și amplasat în parcul din fața Liceului „Cuza Vodă”;  

 Bustul lui Mihail Kogălniceanu – 1959 - realizat din piatră albă de sculptorul Vasile 

Aciobăniței și amplasat în fața Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir”;  

 Bustul generalului Gheorghe Teleman – 1914 - realizat din bronz și amplasat în Parcul 

Cuza Vodă;  

 Bustul pictorului Ștefan Dimitrescu - dezvelit în sec. XX în incinta Muzeului Municipal 

Huși.  

 

Lista monumentelor istorice, din Municipiul Huși: 

Nr.crt. COD LMI 2015 Denumire Localitate Adresă Datare 

1.  

VS-II-a-B-

06810 

Ansamblu de 

arhitectură "1 

Decembrie 1918" 

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 1-

11, 2-14  

mijl. sec. XIX 

- prima jum. 

sec. XX  

2.  

VS-II-m-B-

06811  

Casa Andrian și 

Linde, azi Cabinet 

av. Veselu Tudora  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 2  1910  

3.  

VS-II-m-B-

06812  

Casa Jenică 

Mitache, azi 

Grădiniţa nr. 4  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 4  1910  

4.  

VS-II-m-B-

06813  

Casa Sotir Zaharia, 

azi casa parohială 

a Bisericii "Sf. 

Nicolae"  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 6  1916  

5.  
VS-II-m-B-

06814  

Casa Teodoru, azi 

Casa Opriș  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 8  1932  

6.  

VS-II-m-B-

06816  

Camera Agricolă, 

azi Clubul Elevilor 

și Copiilor  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 11  1911  

7.  

VS-II-m-B-

06815  

Casa Iancu Berea, 

azi Muzeul 

eparhial al 

Episcopiei Huşilor  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 10  1889  

8.  

VS-II-m-B-

06817  

Casa av. D .Gociu, 

azi spital 

municipal  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 

14A  

1899  

9.  
VS-II-m-B-

06818  

Casa Chiriţoiu, azi 

spital municipal  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 

14B  

1909  
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10.  

VS-II-a-B-

06819  

Ansamblul 

vechiului spital 
comunal Huşi  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 40  sec. XIX  

11.  
VS-II-m-B-

06819.01  

Pavilion boli 

contagioase  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 40  1897  

12.  
VS-II-m-B-

06819.02  

Pavilion 

administrativ  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 40  1897  

13.  
VS-II-m-B-

06819.03  

Pavilion arhivă  municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 40  1897  

14.  

VS-II-m-B-

06820  

Seminarul 

Episcopiei Huşilor, 

azi U. M. 01776  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 

48A  

1926 - 1929  

15.  
VS-II-m-B-

06809  

Casă, azi 

Protoieria Huşi  

municipiul 

HUŞI  

Str. 1 Decembrie 1  1860  

16.  

VS-II-m-B-

06821  

Școala Normală de 

Băieți, azi Școala 

cu cls. I-VIII, nr. 3 " 

Anastasie Panu"  

municipiul 

HUŞI  

Str. Caragiale Ion 

Luca 4  

1893  

17.  

VS-II-m-B-

06822  

Casa Poroşnicu, 

azi S.C.VIOANCA 

S.R.L.  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 5  

1934  

18.  

VS-II-m-B-

06823  

Banca ”Albina”, azi 

atelier - Școala 

Nr.1  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 13  

1914  

19.  
VS-II-m-B-

06824  

Casa Murgulescu  municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 27  

sf. sec. XVIII - 

înc.sec. XX  

20.  
VS-II-m-B-

06825  

Casa Buceag, azi 

Casa Darie și Țocu  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 29  

sf. sec. XIX - 

înc. sec. XX  

21.  

VS-II-m-B-

06826  

Casa Popov - 

Frunzeti, azi 

locuința Țilea și a 

Primăriei  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 35  

1894  

22.  
VS-II-m-B-

06827  

Casa Chernbach  municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 49  

1933  

23.  
VS-II-m-B-

06828  

Casa Goldenberg 

și Reiter  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 50  

1921  

24.  

 

VS-II-m-B-

06829  

Casa Mardare, azi 

Casa Străchinaru  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 51  

1921  
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25.  

VS-II-m-B-

06830  

Casă, azi S.C. 

"Cooperativa de 
Consum"  

municipiul 

HUŞI  

Str. Cuza Alexandru 

Ioan 76  

sf. sec. XIX  

26.  

VS-II-a-B-

06832  

Ansamblul 

bisericii "Sf. 

Voievozi”  

municipiul 

HUŞI  

Str. Eroilor 10  sec. XIX  

27.  
VS-II-m-B-

06832.01  

Biserica 

"Sf.Voievozi”  

municipiul 

HUŞI  

Str. Eroilor 10  1849 - 1855  

28.  
VS-II-m-B-

06832.02  

Turn clopotniţă  municipiul 

HUŞI  

Str. Eroilor 10  1850 - 1857  

29.  

VS-II-m-B-

06833  

Casa Lorenzo 

Collavini, azi Casa 

Buzdugan  

municipiul 

HUŞI  

Str. Florilor 2  1924  

30.  
VS-II-m-B-

06834  

Casa Singer, azi 

Casa Târziu  

municipiul 

HUŞI  

Str. Florilor 4  1930  

31.  

 

VS-II-m-B-

06831  

Conacul Mihail 

Ralea, azi Casa 

stăreției - 

Mănăstirea 

„Schimbarea la 

Faţă”  

municipiul 

HUŞI  

Str. Gavril Vicol 4  înc. sec. XX, 

transformări 

sf. sec. XX  

32.  

VS-II-m-B-

06835  

Tribunalul fostului 

județ Fălciu, azi 

Judecătorie şi 

Parchet  

municipiul 

HUŞI  

Str. Giugaru 

Alexandru 1  

1892  

33.  

 

VS-II-m-B-

06836  

Judecătoria Huși, 

azi Casa de Cultură 

”Al. Giugaru”  

municipiul 

HUŞI  

Str. Giugaru 

Alexandru 2  

1892  

34.  
VS-II-m-B-

06837  

Casele Ralea  municipiul 

HUŞI  

Str. Kisacoff Toma 

1-1A  

1864 - 1867  

35.  

VS-II-m-B-

06838  

Liceul Teoretic 

"Cuza Vodă”, azi 

Colegiul Naţional 

"Cuza Vodă"  

municipiul 

HUŞI  

Str. Kogălniceanu 

Mihail 11  

1913  

36.  
VS-II-a-A-

06839  

Ansamblul 

Episcopiei Huşilor  

municipiul 

HUŞI  

Str. Ștefan cel Mare, 

nr.1 

sec. XV - XX  

37.  

VS-II-m-A-

06839.01  

Biserica "Sf. 

Apostoli Petru şi 

Pavel˝ (Biserică 

Domnească, 

municipiul 

HUŞI  

Str. Ștefan cel Mare, 

nr.1 

1495, 

reclădită 

1753-1756  
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Catedrală 

Episcopală)  

38.  
VS-II-m-A-

06839.02  

Palat Episcopal  municipiul 

HUŞI  

Str. Ștefan cel Mare, 

1 

1771 - 1792  

39.  
VS-II-m-A-

06839.03  

Pivniţele casei 

domneşti  

municipiul 

HUŞI  

Str. Ștefan cel Mare, 

1 

sec. XV - XVII  

40.  
VS-II-m-A-

06839.04  

Turn de poartă şi 

clopotniţă  

municipiul 

HUŞI  

Str. Ștefan cel Mare, 

1 

1938  

41.  
VS-II-m-A-

06839.05  

Zid de incintă  municipiul 

HUŞI  

Str. Ștefan cel Mare, 

1 

1826 - 1849  

42.  

 

VS-II-m-B-

06808  

Biserica 

"Vovidenia”  

municipiul 

HUŞI  

Str. Schit 109, (Pe 

Dealul Coţoiul)  

1850, 

reclădită 

1938  

43.  

VS-II-m-B-

06840  

Biserica "Sf. 

Gheorghe” a 

breslei blănarilor  

municipiul 

HUŞI  

Str. Sfântul 

Gheorghe 1  

1856 - 1869  

44.  

VS-II-m-B-

06841  

Școala de 

Cântăreți a 

Episcopiei Hușilor, 

azi Administrația 

Centrului Eparhial  

municipiul 

HUŞI  

Str. Ştefan cel Mare, 

1  

1939  

45.  

 

VS-II-a-B-

06842  

Ansamblu de 

arhitectură "Str. 

General Teleman"  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 1-15, 2-8  

mijl. sec. XIX 

- prima jum. 

sec. XX  

46.  

VS-II-m-B-

06849  

BNR. – Sucursală, 

azi Agenția 

Raiffeisen Bank  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 1  

1938 - 1940  

47.  
VS-II-m-B-

06844  

Casa Gociu, azi 

birouri (primărie)  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 5  

sf. sec. XIX  

48.  

VS-II-m-B-

06843  

Casa Mitache, azi 

Casa Chiriac și 

Neiciu  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 6  

1890  

49.  

VS-II-m-A-

06845  

Casa Adam 

Mitache, azi 

Muzeul municipal 

Huşi  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 8  

cca.1880  

50.  

VS-II-m-B-

06846  

Casa Enache, azi 

S.C. FARMNOVA 

S.R.L.  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 11  

sf. sec. XIX  
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51.  
VS-II-m-B-

06847  

Casa Faierştein, 

azi Casa Palcu  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 13  

1902  

52.  

VS-II-m-B-

06848  

Casa 

Monasterianu, azi 

Restaurantul 

”Podgoriile 

Hușilor” (S.C. 

BICOMPLEX 

S.R.L.)  

municipiul 

HUŞI  

Str. Teleman 

General 13A  

sf. sec. XIX  

53.  

VS-I-s-B-06677  Aşezare  municipiul 

HUŞI  

"Corni”, "Turbata”, 

la marginea de N a 

municipiului (teren 

arabil); tarla 8  

sec. IV - III a. 

Chr., Latène  

SURSA:9 Ministerul Culturii 

La nivelul municipiului Huşi au fost desfășurate o serie de activități culturale variate 

care au loc annual: 

 „Zilele Hușilor”, eveniment dedicat municipiului, manifestările fiind organizate 

împreună cu Consiliul Local Huși și Primăria Municipiului Huși, în Piața Tricolorului; 

 ,,Toamna Culturală Hușeană” ; 

 Salonul de grafică satirică „Damigenius” ; 

 ,,Ziua dedicată poetului Mihai Eminescu” – manifestări organizate în cadrul Casei de 

Cultură ,,Al. Giugaru” (ianuarie);  

 Spectacolul concurs - ,,Ritmurile tinereții” (mai) ;  

 Sărbătoarea ,,Armindenului” - întâlnire cu scriitori și personalități culturale ale 

municipiului (mai);  

 Spectacolul de muzică folk - ,,In memoriam Valeriu Penișoară” (mai);  

 Spectacolul organizat de Ansamblul ,,Trandafir de la Moldova”, împreună cu Centrul 

de Creație Vaslui și Consiliul Județean Vaslui (august);  

 Festivalul Fanfarelor (august);  

 Festivalul Folcloric (octombrie);  

 Festivalul Național de Arte pentru Liceeni – LICART; 

 „Toamna Culturala Hușeană” – cu manifestări: expoziții, simpozioane, lansări de 

carte, spectacole de teatru, etc. (noiembrie);  

 Spectacol teatru - Trupa de teatru a Casei de Cultură ,,Al. Giugaru”, Huși (decembrie);  

 ,,Datini și obiceiuri” - spectacol concurs de colinde, organizat în colaborare cu: 

Primăria Municipală, Liceul ,,Cuza-Vodă”, Colegiul ,,Dimitrie Cantemir” Huși, școlile 

generale.  

 

                                                           
9 http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 
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Manifestări sportive 

 Crosul municipiului Huși - ,,Ioan Romilă”, concurs desfășurat, în Parcul ,,Cuza-Vodă”, 

pe grupe de vârste și premii (aprilie) ;  

 Cupa municipiului Huşi la Volei; 

 Cupa municipiului Huşi la Tenis (septembrie). 

3.8  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 

Municipiul Huși este unitate administrativ- teritorială cu personalitate juridică. 

Posedă patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice 

locale, exercitând în condițiile legii autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. 

Administrația Publică a municipiului Huși se organizează și funcționează în temeiul 

principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 

eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor 

în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală este numai 

administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege. 

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul 

municipiului Huși sunt Consiliul Local al municipiului Huși, ca autoritate deliberativă și 

primarul municipiului Huși ca autoritate executivă, aleși în condițiile legii . 

Consiliul Local și primarul functionează ca autorități ale administrației publice locale 

și rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile legii. 

Primarul, viceprimarul, secretarul municipiului Huși și aparatul de specialitate al 

primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă denumită primăria 

municipiului Huși care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile 

primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

Autoritățile administrației publice locale au dreptul, ca în limitele legii, să aibă 

inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența 

altor autorități publice. În acest sens , autoritățile locale au responsabilități in următoarele 

domenii de activitate: 

 organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și 

serviciilor publice de interes local ale societăților comerciale și regiilor autonome de 

interes local;  

 dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului ;  

 administrarea domeniului public și privat al municipiului ;  

 gestionarea serviciilor furnizate de cetățeni;  

 cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern; 

Sediul Primăriei, ca instituție publică în care își desfășoară activitatea autoritatea 

executivă și serviciile de specialitate se află situat pe strada 1 Decembrie, nr. 9. 

Consiliul local are în componența sa șase comisii pe domenii de specialitate după cum 

urmează: 



 

 

117 
 

P
ag

e1
1

7
 

1. Comisia de studii, prognoze și programe economico-sociale, buget, finanțe, 

privatizare, servicii publice şi comerț; 

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură; 

3. Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecția mediului înconjurător; 

4. Comisia juridică şi de disciplină, pentru administrație publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti; 

5. Comisia pentru învățământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, 

protecția copilului, familie; 

6. Comisia de comunicare, integrare europeană, relații cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relații externe. 

 

Consiliul local își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși 

elaborat în baza OUG 57/2019. 

Consiliul local are inițiativă și hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale 

administrației publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

 atribuții privind organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

ale instituțiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăților reglementate 

de OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de 

interes local;  

 atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului;  

 atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului;  

 atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;  

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:  

 aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcționare a consiliului local;  

 aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea şi statul 

de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor şi serviciilor 

publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcții ale regiilor 

autonome de interes local;  

 exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligațiile 

corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de OUG 57/2019,  

cu modificările şi completările ulterioare, sau regii autonome, în condițiile legii.  
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În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  

 aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exercițiului bugetar;  

 aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 

precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în 

numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;  

 stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condițiile legii;  

 aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;  

 aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unității 

administrativ-teritoriale;  

 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 

protecției mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. 

 

 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:  

a. hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice 

de interes local, în condițiile legii; 

b. hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condițiile legii; 

c. avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului şi 

urbanism ale localităților;  

d. atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe şi de obiective de 

interes public local. 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:  

a. asigură, potrivit competențelor sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  

1. educația;  

2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;  

3. sănătatea;  

4. cultura;  

5. tineretul;  

6. sportul;  

7. ordinea publică;  

8. situațiile de urgență;  

9. protecția şi refacerea mediului;  

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervațiilor naturale; 
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11. dezvoltarea urbană;  

12. evidența persoanelor;  

13. podurile şi drumurile publice;  

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;  

15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;  

16. activitățile de administrație social-comunitară;  

17. locuințele sociale şi celelalte unități locative aflate în proprietatea unității 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;  

18. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza 

unității administrativ-teritoriale;  

19. alte servicii publice stabilite prin lege;  

b. hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar 

şi didactic; c) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;  

c. poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;  

d. aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor 

sociale şi a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;  

e. poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 

 

 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  

a. hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local;  

b. hotărăşte, în condițiile legii, înfrățirea comunei, oraşului sau municipiului cu unități 

administrativteritoriale din alte țări;  

c. hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-

teritoriale din țară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociații naționale şi 

internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării 

unor interese comune.  

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 

titlul de cetățean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 

propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condițiile retragerii titlului conferit.  

Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege. 

 

Resurse umane 

Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin 

organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii care duce la îndeplinire sarcinile și 

atribuțiile administrației publice locale, ordonanțe, hotărâri ale guvernului,ordine ale 
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conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale 

primarului. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale. 

Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal 

contractual. Primarul conduce serviciile publice locale. 

Conform organigramei municipiului Huși, Primarul are în subordine directă 

Secretarul general, Direcția economică, Direcția Urbanism, administrare și dezvoltare locală, 

Viceprimarul, Compartimentul control-intern-managementul calității, Compartimentul 

audit intern, administratorul public și cabinetul primarului. 

 Secretarul general coordonează  Compartimentul juridic și Direcția administrației 

publice locale condusă de un director executive ce are în subordine Biroul agricol și cadastru, 

Biroul administrație publică locală, relații cu publicul, Compartimentul gestionarea resurselor 

umane și a funcțiilor publice, informatizare , Compartimentul Sport și agrement. 

Direcția economică este condusă de un director executive ce are în subordine 

Compartimentul budget-contabilitate, Serviciul impozite și taxe locale și Biroul managementul 

proiectelor, integrare europeană și relații internaționale. 

Direcția Urbanism, administrare și dezvoltare locală este condusă de un Arhitect Șef 

ce are în subordine Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru urban, 

Compartimentul administrarea domeniului public și privat, Compartimentul disciplina în 

construcții și Biroul etic. 

Viceprimarul are în subordine Compartimentul autorizare control. 

Casa de cultură, Poliția Locală, Creșa, Biblioteca, Direcția de Asistența Socială Huși 

sunt entitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Huși. 

Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor, Centrul Public de Desfacere, 

Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor, Muzeul sunt entitățile fără personalitate 

juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși. 

Resurse financiare 

Veniturile totale ale bugetului general aferente anului 2020 au fost distribuite după 

cum urmează: 

1) Cheltuielile pentru Autoritati executive ( Cap. 51.02) se aproba in suma de 7078,76 mii 

lei;  

2) Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale ( Cap.54.02) se aproba in suma de 

798,11 mii lei; 

3) Cheltuielile pentru Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (Cap.55.02) se 

aproba in suma de 1020,3 mii lei;  

4) Cheltuielile pentru Ordine publica si siguranta nationala ( Cap.61.02) se aproba in 

suma de 1663,25 mii lei;  

5) Cheltuielile pentru Invatamant ( Cap.65.02) se aproba in suma de 3825,66 mii lei;  
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6) Cheltuielile pentru Sanatate ( Cap.66.02) se aproba in suma de 1850,68 mii lei;  

7) Cheltuielile pentru Cultura, recreere si religie ( Cap.67.02) se aproba in suma de 4167,8 

mii lei;  

8) Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala ( Cap.68.02) se aproba in suma de 

10202,44 mii lei;  

9) Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Cap.70.02) se aproba in 

suma de 1778,05 mii lei;  

10) Cheltuielile pentru Protectia mediului ( Cap. 74.02) se aproba in suma de 8415,71 mii 

lei;  

11) Cheltuielile pentru Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( Cap.80.02) se 

aproba in suma de 13096,16 mii lei;  

12) Cheltuielile pentru Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( Cap.83.02) se 

aproba in suma de 167,0 mii lei; 

13) Cheltuielile pentru Transporturi ( Cap.84.02) se aproba in suma de 12196,01 mii lei  

14) Cheltuielile pentru Alte actiuni economice ( Cap.87.02) se aproba in suma de 1585,0 

mii lei.  

 

            Grad de îndatorare 

Conform calculului gradului de îndatorare, efectuat în data de 01.01.2021, se 

preconizează o scădere a gradului de îndatorare după cum urmează:  pentru anul 2021 s-a 

calculat un grad de îndatorare de 7,55% scăzând până la 0,10% în anul 2036. 

 

 

Investiții publice 

Primăria Municipiului Huși a atras o serie de investiții realizate cu sprijinul 

finanțărilor externe nerambursabile și/sau rambursabile care vor avea ca effect indirect 

imediat atragerea de noi investiții în regiune. 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ ÎN CURS DE 

IMPLEMENTARE 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

7,55

% 

7,23

% 

6,91

% 

6,58

% 

6,26

% 

5,94

% 

5,62

% 

5,29

% 

8,34

% 

1,01

% 

0,24

% 

0,23

% 

0,22

% 

0,22

% 

0,21

% 

0,10

% 



 

 

122 
 

P
ag

e1
2

2
 

1. “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 

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

2014-2020, Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii 

Perioada de implementare  - 03.12.2020-30.09.2023. 

Valoarea totală: 

- 8.003.076,19 lei;  

- 1.444.847,93 euro. 

Obiectivul general :  Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din 

MUNICIPIUL HUȘI, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și o 

creștere a participării populației școlare la procesul educațional prin reabilitarea, 

modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădirea C1 al Colegiului 

Agricol Dimitrie Cantemir. 

Rezultate 

- Corp de clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, reabilitat și modernizat în 

conformitate cu cerințele din documentația tehnică. 

- Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități. 

- Echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol 

Dimitrie Cantemir.  

 

2. “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huși” SMIS 

117872, POR 2014-2020,  Axa 3.1. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon 

Perioada de implementare  - 08.10.2018-31.08.2021 

 Valoarea totală  

- 5.492.555,71 lei;  

- 1.178.660,02 euro. 

Obiectivul general : Creșterea eficienței energetice a clădirii aferente sediului 

Primăriei din Municipiul Huși, județul Vaslui, prin reabilitarea și modernizarea acesteia, prin 

realizarea de investiții asupra corpului de clădire în condițiile asigurării confortului interior 

și implicit economisirea de resurse financiare, avându-se în vedere un set de acțiuni 

specifice, în urma stabilirii stării tehnice a construcției și instalațiilor existente în care îsi 

desfășoară activitatea. 

Rezultate 

- Reabilitarea termică a construcției principale cu modificări ale finisajelor pereților 

exteriori, ale învelitorilor, ale tâmplăriei exterioare. 

- La nivelul pereților se vor realiza termosisteme care să asigure economia de energie.  
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- Se va realiza termoizolarea și hidroizolarea tuturor plăcilor din b.a. 

- Realizarea amenajărilor exterioare: rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, 

trotuare, accese pietonale; 

- Reabilitarea parțială a instalațiilor interioare, cu accent pe sistemele sanitare și de 

încălzire; 

- Reabilitarea parțială a instalațiilor electrice, având ca obiectiv eficientizarea 

iluminatului; 

- Se va monta un număr de 40 panouri fotovoltaice, care vor asigura doar cantitatea de 

energie necesară clădirii; vor fi amplasate pe acoperișul clădirii; 

- Se va monta un număr de 10 panouri solare, care vor asigura doar cantitatea de apă 

caldă necesară clădirii; vor fi amplasate pe acoperișul clădirii. 

 

3. “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in 

Municipiul Husi” , SMIS 128787, Axa prioritara:  Administratie publica si sistem 

judiciar accesibile si transparente 

Perioada de implementare  - 06.06.2019-06.12.2021 

Valoarea totală  

- 3.569.651,25 lei  

- 766.694,14 euro 

Obiectivul general : Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul 

municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul 

solicitantului. 

Rezultate 

- Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local 

pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung - Rezultat proiect 

1 - Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021. 

- Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru 

cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 

administrative pentru cetateni implementate - Rezultat proiect 2 - Implementarea 

sistemelor informatice de plata taxe si impozite, planificare buget, arhivare digitala si 

management al documentelor si achizitia de echipamente hardware necesare. 

- Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si 

institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de 

acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3 – Dezvoltarea de noi abilitati pentru 30 de 

persoane din cadrul grupului þinta în vederea optimizarii procesului decizional adresat 

cetatenilor. 
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4. “Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi , SMIS 126737, POR 2014-2020, Axa prioritara: Dezvoltarea 

infrastructurii de sanatate si sociale 

Perioada de implementare  - 04.02.2020 - 31.12.2021 

Valoarea totală  

- 5.530.843,28 lei  

- 1.188.789,52 euro 

Obiectivul general : Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate 

furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” din Municipiul Husi, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului. 

Rezultate 

- Achiziționarea de 83 echipamente și dotări necesare funcționării și eficientizării 

serviciilor de sănătate publică din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal 

Dimitrie Castroian din Municipiul Huși, județul Vaslui; 

- Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu 

reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice; 

- Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea 

internărilor evitabile; 

- Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate 

prin creșterea numărului de pacienți consultați tratați /investigați. 

 

 

5. “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huşi bazată pe Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă” , SMIS 123567, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon 

Perioada de implementare  - 04.05.2020 - 31.12.2023 

Valoarea totală  

- 40.395.409,03 lei  

- 8.830.755,73 euro 

Obiectivul general : Îmbunatățire a infrastructurii necesare pentru utilizarea 

modurilor nepoluante de transport public, cu mașinile electrice sau hibride, cu scopul 

reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (autoturisme personale) și, implicit, 

reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. 

 

Rezultate 

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;  

- Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor 

de transport public de călători construite /modernizate/ extinse;  
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- Autobuze achiziționate -10 buc; 

- Stații de reîncărcare electrică achiziționate/instalate/construite pentru autobuzele 

alimentate;  

- electric -1 stație; 

- Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate -55 stații; 

- Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1sistem; 

- Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) 

configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului 

public de călători construite/extinse/modernizate ( km)-27.000 mp; 

- Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite modernizate/ extinse (km), după 

caz- 1.9 km; 

- Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele 

pentru biciclete construite-20 persoane. 

 

6. Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului 

Huși, SMIS 136134, POCA 2014-2020, Axa prioritara: Administratie publica si sistem 

judiciar accesibile si transparente, POCA/661/2/1(CP13/2019 

Perioada de implementare  - 02.07.2020-02.12.2022 

  Valoarea totală  

- 2.885.324,00 lei;  

- 630.355,88 euro. 

Obiectivul general : Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de 

simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin 

dezvoltate.     

Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși. 

 

Rezultate 

- Rezultat program 5. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și 

instituțiile publice  locale îmbunatațite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor 

vizate de acest obiectiv specific.  

- Rezultat proiect 2. 78 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce 

privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. 

Persoanele în cauză vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului 

soluțiilor informatice integrate, care va realiza instruirea prin personalul său 

specializat (formatori). 

- Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 

cetățeni la nivel  local corelate cu Planul integrat de simplificare al procedurilor 

administrative pentru cetățeni implementate.  
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- Rezultat proiect 1. Noi soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși 

– acestea furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, în scopul 

eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în 

fluxurile informaționale ale instituției, reducând astfel întârzierile în procesul 

decizional cu impact asupra activităților operative și asigurând accesul online la 

serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Huși. 

 

7. Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în 

contextul SARS-COV-2 -  SMIS 144153, Axa Prioritara Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală, competitivă 

  Valoarea totală  

 7,962,789.65 lei;  

 100.000,00 euro. 

Obiectiv general. Achiziționarea de echipamente IT pentru instituțiile de învățământ 

preuniversitar din Municipiul Huși în vederea desfășurării în condiții de prevenție a 

activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021, în contextul riscului de infecție cu 

coronavirus SARS-CoV2. 

Rezultate 

1. Achiziționarea a 4.314 tablete; 

2. Achiziționarea a 110 laptop-uri; 

3. Achiziționarea a 102 sisteme desktop/monitor; 

4. Achiziționarea a 55 sisteme all in one; 

5. Achiziționarea a 57 camere web; 

6. Achiziționarea a 117 camere web video conferință; 

7. Achiziționarea a 95 proiectoare; 

8. Achiziționarea a 104 ecrane proiecție; 

9. Achiziționarea a 133 table interactive; 

10. Achiziționarea a 37 routere wireless. 

 

 

8. A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI, 

finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. 

  Valoarea totală  

- 281.153,67 lei;  

- 59.171,56 euro. 
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Obiectiv general. Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru 

îmbunătățirea  calității vieții pentru un număr de 900 de persoane din comunitatea  

marginalizată din mun Huși, jud Vaslui, în conformitate cu obiectivele specifice stabilite de 

Grupul de Acţiune Locală Huşi - Comunitate Incluzivă. 

Rezultate 

Creșterea gradului de implicare activă populației in viața socială pentru soluționarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea marginalizată din Mun Huși, jud Vaslui pe 

perioada de implementare a proiectului. 

Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și culturale pentru un număr 

de 170 de copii din comunitatea marginalizată și serviciilor comunitare pentru un număr de 

130 de adulți din comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategiei. 

 

 

9. SIS-HUȘI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate Incluzivă, 

finanțat în cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul 

tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare 

 

 

 Valoarea totală:  

 249.494,74  lei;  

 52.508,62 euro. 

 
Obiectiv general. Creșterea calității vieții pentru un număr de 300 persoane, din 

comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale în cele 

36 de luni de implementare a SDL. 

Rezultate 

Dezvoltarea serviciilor sociale, socio-medicale, și medicale destinate persoanelor 

vulnerabile din comunitatea marginalizată. 

Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-

medicale adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din Mun Huși, jud Vaslui pe perioada de 

implementare a proiectului. 

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ ÎN CURS DE 

EVALUARE/ SELECTATE LA FINANȚARE 

1. Regenerare cartier Corni din Municipiul Huși prin realizare/dotare 

infrastructură educațională pentru educația preșcolară și modernizare spații 
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publice urbane- SMIS 125731, POR 2014-2020, Axa prioritara 13.: Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii 

   Valoarea totală:  

- 5.826.459,50 lei;  

- 1.250.984,32 euro; 

Obiectivul general : Revitalizarea fizică, socială și economică a cartierului Corni din 

Municipiul Huși, în scopul îmbunătățirii calității vieții populației Municipiului Huși în general 

și a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special preșcolari, 

persoane aflate în risc de excluziune socială, șomeri, persoane cu dizabilități, persoane 

vârstnice). Proiectul îsi propune regenerarea urbană a unui cartier limitrof din Municipiul 

Huși, intrat într-o stare accelerată de degradare, inclus în Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate, prin realizarea a 2 obiective de referință în plan social pentru comunitatea 

locală, respectiv: 

- 1 gradiniță cu program prelungit, cu o capacitate de aproximativ 40 de preșcolari, 

majoritatea provenind din comunitatea defavorizată care locuiește în Cartierul Corni, 

și care sunt expuși riscului de marginalizare, analfabetism, excluziune socială și 

sărăcie 

- Reabilitarea a 8 străzi care asigură accesul către unitatea de învățământ, si care se 

află în prezent în stare de degradare avansată, îngreunând circulația pietonală și 

rutieră și punând în pericol integritatea fizică a locuitorilor riverani. 

 

Rezultate 

- 40 de preșcolari, proveniți în principal din comunitățile marginalizate din cartierul 

Corni, din Municipiul Huși, participanți  la procesul educațional în unitatea de 

infrastructură finalizată și dotată obiect al proiectului; 

- 1 clădire cu funcție educațională (grădiniță) finalizată și dotată modern; 

- 1 clădire anexă finalizată; 

- 1,914 km de drumuri publice reabilitate; 

- 1,428 km trotuare pietonale construite/reabilitate, respectiv 714 mp. 

 

 

 

 

 

2.     Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu 

dizabilități  - reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional 

în ZUM 1 - SMIS 138389 POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 

(DLRC) 
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  Valoarea totală:  

- 843.334,62 lei;  

- 177.488,08 euro. 

 
Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea cladirii scolii din Zona Corni 

(ZUM 1) si infiintarea unui serviciu de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu 

dizabilitati.  

 

Rezultate 

Prezentul proiect propune reabilitarea demisolului contructiei existente C2, in 

suprafata construita de cca 170.74 mp, spatiile urmand sa primeasca functiunea de Centru 

pentru serviciii de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. 

Prin intermediul acestui centru se va acorda asistenta sociala si ingrijire medicala la 

domiciliu persoanelor varstnice si persoanelor cu dizabilitati, in vederea cresterii calitatii 

vietii acestora. Se vor oferi servicii unui numar de 150 de persoane varstnice si persoane cu 

dizabilitati pe o perioada de 3 ani.  

 

3. Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric – SMIS 138482 POR/GAL 

HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - 

Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) 

 Valoarea totală:  

- 2.541.016,67 lei;  

- 534.781,99 euro. 

 
Obiectiv general. Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru 

îmbunătățirea  calității vieții pentru un număr de 100 copii și 130 adulți din zona 

marginalizată- construcția unui Centru de resurse pentru comunitate în ZUM 3 DRIC. 

Rezultate 

Prezentul proiect propune construcția unui Centru de resurse pentru comunitate în 

ZUM 3 DRIC  care va fi realizat în cadrul proiectului “Construcția unui Centru 

Multifuncțional în ZUM 3  Dric” cuprins în Planul de Acțiuni din cadrul SDL pentru zone 

urbane marginalizate, în care UAT-Huși este solicitant eligibil. 

Se propune realizarea construcției Centru Multifuncțional, pornind de la  tema de 

proiectare și discuțiile purtate cu beneficiarul.  În conformitate cu acestea, se propune o 

construcție nouă care va integra toate funcțiunile necesare și va acoperi necesarul de sptați 

alocate. 

Prin intermediul acestui centru se vor desfășura activități socio-educative pentru un 

număr  de 100 copii și 130 adulți din zona marginalizată. 
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Precizăm că întreaga construcție a fost dimensionată pentru a primi în mod simultan 

un maximum de 150 de persoane, incluzând si personalul angajat. 

 

4. Lucrări de infrastructura stradală cartier Dric 2 și Dric3 din municipiul Huși 

jud.Vaslui – SMIS 138579, POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritară 9- 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea 

comunității (DLRC) 

  Valoarea totală  

- 2.633.902,49 lei;  

- 554.330,73 euro. 

 
Obiectiv general. Realizare lucrări de infrastructură stradală Cartier DRIC 2 SI DRIC 

3 din Municipiul Huși , județul Vaslui Amplasamentul Str Doctor Inginer Ioan Neamtu, str 

General Doctor Aviator Victor Anastasiu. 

Rezultate 

- Amenajare Strada Doctor Inginer Ioan Neamțu  parte carosabilă cu structură rutieră 

nouă cu lățimea de 6.00 m și  doua trotuare cu lățimea de 1,00  m încadrate de borduri; 

- Amenajare Strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu parte carosabilă cu 

structură rutieră nouă cu lățimea de 6.00 m și doua trotuare cu lățimea de 1,00 m 

încadrate de borduri; 

 

5. Reabilitare clădire ”Baia populară” și înființarea unui centru social de urgență 

în mun. Huși, POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9 – Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; 

Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității 

(DLRC) 

  Valoarea totală:  

 2.272.701,59 lei;  

 478.312,44 euro. 

Obiectiv general. Reabilitarea cladirii „Baia populară” si infiintarea unui centru 

social de urgentă în municipiul Huși destinat persoanelor fără adăpost, victimelor violentei 

in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Huși si crearea 

premiselor de reinsertie sociala a acestora. 

Rezultate 

Reabilitarea clădirii „Baia populară” în suprafață de 295mp și infiintarea unui centru 

social de urgentă în municipiul Huși destinat persoanelor fără adăpost, victimelor violentei 
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in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Huși, servicii 

oferite unui numar de 50 de persoane vulnerabile din ZUM (fără adăpost). 

 

6. Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare 

medicală pentru adulți și copii, POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1, Axa 

prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 

din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub 

Responsabilitatea Comunității (DLRC) 

  Valoarea totală  

 1.848.873,94 lei;  

 389.113,74 euro. 

Obiectiv general. Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea si dotarea cu 

echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui 

numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani. 

Rezultate 

Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea in suprafata de 177,75mp si dotarea cu 

echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui 

numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani. 

 

7. Înființare centru cultural-educațional- Reabilitare/modernizare Casa 

Moruzi(Atelier Scoala1-AI Cuza)- POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1, Axa 

prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 

din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub 

Responsabilitatea Comunității (DLRC) 

  Valoarea totală  

 2.434.828,45 lei;  

 512.433,64 euro. 

Obiectiv general. Reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi - (clădirea Ateliere 

Școala nr.1), în vederea deschiderii unui centru cultural educațional. 

 

Rezultate 

Reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi în vederea deschiderii unui centru 

cultural educațional. în cadrul centrului educațional vor funcționa cluburi artistice, culturale 

și educaționale pentru 70 de copii. 

 

8.       Construirea unui teatru de vară în Zona Recea 

  Valoarea totală  
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 1.187.875,00 lei;  

 250.000, 00 euro. 

Obiectiv general. Facilitarea accesului către spaţii publice destinate activităţilor 

culturale şi educaţionale -   Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și 

culturale pentru  comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategiei. 

Rezultate 

Construirea unui teatru de vară în Zona Recea 

Contruirea unui teatru de vară în locaţia propusă în ZUM 3,  răspunde nevoii 

populaţiei privind accesul  la spaţii  corespunzătoare derulării activităţilor cultural  

educative, investiţie care poate fi privită şi ca o măsură de desegregare,  prin animarea zonei 

vizate şi mutarea centrului de manifestare a activităţilor cultural educative in această zonă, 

în perioada anotimpurilor calde. 

9. Înființarea Clubului Seniorilor din Huși     

 

  Valoarea totală 

 475.150,00 lei  

 100.000,00 euro 

Obiectiv general. Dezvoltarea serviciilor de socializare și petrecere a timpului liber 

pentru vârtsnici  -   Creșterea calității vieții persoanelor, din comunitatea marginalizată prin 

oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale în cele 36 de luni de implementare a 

strategiei. 

 

Rezultate 

Înființarea Clubului Seniorilor din Huși (reabilitarea clădirii Centralei termice ZUM) 

 

 

 

 

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA FINALIZATE IN 

PERIOADA 2010-2020 

 

1. “Regenerarea municipiului Huși prin modernizarea spațiilor publice urbane” , 

SMIS 12183, POR2007-2013, Axa 1.1 Plan Integrat de Dezvoltare  Urbană (PIDU) 

Perioada de implementare  - 08.10.2010-21.12.2016 

 Valoarea totală:  
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 53.643.642,8 lei;  

 12.518.218 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 1.072.872,84 lei 

Obiectivul general : Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea accesibilităţii 

municipiului Huşi, a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea dezvoltării 

economice durabile şi îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiu. 

Rezultate 

 35,296 km străzi modernizate;  

 69.587 mp trotuare modernizate;  

 17.331 m piste bicicliști;   

 22.396 mp spații verzi;  

 s-au plantat 1238 arbuști și puieți;  

 s-au realizat 630 buc. panouri indicatoare pentru semnalizare rutieră și marcaje 

longitudinale rutiere  20,627 Km. 

 

 

2. “Asigurarea unui proces educațional competitiv prin creare campus Colegiul 

Național Cuza-Voda Huși” SMIS 53607, POR 2007-2013, Axa 3.4. 

Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea  și echiparea infrastructurii preuniversitare, 

universitare și a infrastructurii educaționale pentru formare  profesională  continuă. 

Perioada de implementare  - 30.01.2015-29.10.2016 

 Valoarea totală  

 20.412.933,67 lei;  

 4.592.232,72 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 408258,66 lei 

Obiectivul general : Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din 

municipiul Huşi, judeţul Vaslui, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde 

europene şi a unor condiții favorabile desfăşurării acestuia, precum şi a creşterii participării 

populaţiei şcolare la procesul educaţional. 

Rezultate 

- Construcţie cămin internat pentru un număr de 100 elevi; 

- Construcţie cantină şi club pentru 100 elevi; 

- Construcţie sala de sport; 

- Sistematizare verticală;  

- Parcaje auto, platforme şi alei carosabile, alei pietonale, terasament, zid de sprijin; 
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- Construcţie centrală termică–reprezintă sursa de agent termic pentru tot obiectivul 

de investiţie şi este amplasată într-un corp de clădire separat.  

- Cabină poartă; 

- Construcţie terenuri sportive- mini-teren de fotbal, 1 teren de baschet, 1 teren de 

tenis şi 1 teren de volei; 

- Reabilitare garsoniere profesori; 

- Înlocuire şarpantă din lemn; 

- Reabilitarea Corpurilor de clădire C1 si C2; 

 

3. ” Crearea unui Centru Consultativ pentru cetățenii municipiului Huși”  SMIS 

12185, POR2007-2013, Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare  Urbană (PIDU) 

Perioada de implementare  - 08.10.2010-07.10.2012 

 Valoarea totală:  

- 2.718.185,48 lei;  

- 636.726,00 euro. 

Contribuția proprie  UAT Huși  - 54363,00 lei 

Obiectivul general : Creșterea calității vieții locuitorilor din municipiul Huși, prin 

reabilitarea infrastructurii urbane degradate și îmbunătățirea serviciilor publice urbane, 

precum și a serviciilor sociale, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Huși 

Rezultate 

 1 corp de clădire al fostului Ambulatoriu reabilitat și modernizat “Centrul Consultativ 

pentru cetățenii municipiului Huși “ 

 

4. “Acțiuni de marketing și publicitate pentru promovarea produselor turistice 

specific zonei Huși, Județ Vaslui”, SMIS 29614, POR 2007-2013, Axa 5 : 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  

Perioada de implementare  - 15.02.2012-14.04.2013 

 Valoarea totală  

- 947.555,56 lei;  

- 217.964,15 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 18.951,1 lei 

Obiectivul general : Dezvoltarea durabilă a turismului din Regiunea Nord-Est prin 

promovarea produselor turistice cu specific local și a activităților de marketing turistic. 

Rezultate 
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- Creşterea numărului de locuri de muncă temporare prin crearea a 2 noi locuri de 

muncă temporare în anul 2011: 1 bărbat și 1 femeie; 

- Menţinerea locurilor de muncă temporare nou create până la finalul implementarii 

proiectului; 

- 20.718  de materiale şi instrumente de promovare şi publicitate distribuite în anul 

2011; 

- 4 materiale audio-video produse cu 14 difuzări în anul 2011; 

- 1 eveniment cu specific local organizat in luna 9 de implementare a proiectului; 

- 1 portal web cu informații turistice până în luna 5 de implementare a proiectului. 

 

5. “Creșterea nivelului de securitate socială în municipiul Huși”, SMIS 12186, 

POR2007-2013, Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) 

Perioada de implementare  - 08.10.2010-16.12.2013 

Valoarea totală:  

- 1.061.317,52 lei;  

- 455.413,00 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 21.226,35 lei 

Obiectivul general : Creșterea siguranței și securității sociale a cetățenilor 

municipiului Huși ca premisă a dezvoltării durabile și a imbunătățirii calității vieții acestora. 

Rezultate 

Sistem  supraveghere video complex cu interconectări multiple, care permite 

monitorizarea traficului rutier, școlilor, gradinițelor, instituțiilor publice și conduce la 

creșterea nivelului de trai, a siguranței și securității cetățenilor municipiului Huși , ușurarea 

accesului la serviciile publice pentru cetățeni. 

 

6. “Creare parc nou în Municipiul Huși”, SMIS 12184, POR2007-2013, Axa 1.1 Plan 

Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) 

Perioada de implementare  - 08.10.2010-07.12.2011 

Valoarea totală:  

- 2.604.169,56 lei;  

- 774.045,00 euro. 

Contribuția proprie  UAT Huși  - 52.083,39 lei 

Obiectivul general : Asigurarea unei infrastructuri urbane moderne și durabile, 

creșterea calității vieții prin asigurarea condițiilor optime de viață 

  Rezultate 
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 1 Parc nou amenajat în zona Recea - - teren în suprafață de 9545 mp , amenajat cu 

spaţii de recreere, din care o zonă skate park, o zonă jocuri (tenis de masă, şah),o zonă 

pentru copii, camere video, cişmele, alei de nisip stabilizat, bănci, instalaţie de 

iluminat, infochioşcuri, fântână arteziană, foişoare. 

 

7. “ADMINet -către o dezvoltare armonioasă a zonei de frontieră din România și 

Republica Moldova” MIS ETC 925, POC  “România - Ucraina – Republica Moldova 

2007-2013”, Prioritatea 3 “ People to People Cooperation” 

Perioada de implementare  - 01.04.2011-30.09.2012 

Valoarea totală: 

- 689.359,27 lei;  

- 166.664,88 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 13.787,15 lei 

Obiectivul general : Îmbunătățirea administrației zonei de granița romano-

moldovene, prin creșterea contactelor și a cunoștințelor administrațiilor de graniță. 

 Rezultate 

 dezvoltarea și creșterea numărului de contacte dintre administrațiile și instituțiile 

relevante ale celor două state astfel încât să formăm platfome permanente de 

cooperare și dezvoltare de proiecte în domeniile: transport, infrastructură de graniță, 

mediu, energie și sănătate.  

 1 rețea și platforma de schimb create între administrațiile de graniță ale județului 

Vaslui și ale raionului Hincești, precum și între administrațiile de graniță și alți 

parteneri locali, regionali și centrali din cele două țări 

 Cooperare crescută între administrațiile locale  

 Cunoștințe sporite ale administrațiilor de graniță cu privire la întocmirea și 

gestionarea proiectelor de cooperare (20 administrații de graniță al căror personal 

beneficiază de aceste instruiri; 60 persoane participante la instruiri); 

 

 

 

8. “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru 

zonele urbane marginalizate din municipiul Huşi, judeţul  Vaslui” SMIS 114052, 

POCU 2014-2020, Axa prioritara: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii 

Perioada de implementare  - 01.09.2017-14.12.2017 

Valoarea totală: 
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- 222.500,95 lei;  

- 49.444,65 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 4.450,00 lei 

Obiectivul general : Dezvoltarea locală a municipiului Huși din județul Vaslui, 

plasată sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și excluziunii 

sociale. 

Rezultate 

 Constituirea unui parteneriat public- privat sub formă de Grup de Acțiune 

Locală.GAL-ul astfel constituit va funcționa cel puțin pe perioada de implementarea a 

SDL propusă și va elabora reguli privind luarea deciziilor, prevenirea riscurilor de 

apariție a conflictelor de interese, reguli interne care să dovedească asigurarea 

funcțională a acestuia, autorizarea privind utilizarea datelor cu caracter personal, va 

asigura derularea tuturor activităților de consultare și informare publică, precum și 

mobilizarea și implicarea reprezentanților comunităților marginalizate în procesul de 

implementare, monitorizare și control al Strategieie de Dezvoltare propusă. 

 Realizarea unui  Studiu de referință întocmit la nivelul comunităților marginalizate 

din ZUM , realizat prin implicarea celor doi parteneri ONG și din sectorul privat ,la 

nivelul zonelor propuse de liderul de parteneriat-UAT Huși  

 Realizarea unei Strategii de Dezvoltare locală pentru zone urbane marginalizate 

insoțită de lista indicativă de intervenții-plan actiune 

 

9.        “Implementarea unui sistem de management al performanței și calității în 

Primaria municipiului Huși, județul Vaslui”, SIPOCA 101, MySMIS 120630, POCA 

2014-2020, Axa prioritara: Administrație publică și sistem judiciar, accesibile și 

transparente 

  Perioada de implementare  - 14.02.2018-13.06.2019 

 

 

 

Valoarea totală: 

- 423.209,34 lei;  

- 90.840,84 euro. 

Contribuția proprie  UAT Husi  - 8.464,18 lei 
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Obiectivul general : Dezvoltarea locală a municipiului Huși din județul Vaslui, 

plasată sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și excluziunii 

sociale.  

Rezultate 

 Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme 

integrate de management al calitătii și performanței în vederea optimizării 

proceselor decizionale și de sprijin a cetătenilor, susținut de o dezvoltare a abilitătilor 

personalului de la nivelul solicitantului.  

 Urmărim astfel implementarea unui Sistem de Management al Calitătii certificat 

conform Standardului Internațional ISO 9001:2015 (SMC) și a instrumentului de 

management al performanței Balance Scorecard (BSC). 

 

10.  ”Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși” SMIS 102220 , POCU 

2014-2020, Axa. 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

  Perioada de implementare  - 01.09.2017- 11.2020 

  Valoarea totală:  

 1.139.493,00 lei;  

 248.012,41 euro. 

Obiectivul general : Creșterea  gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei și 

a discriminării în comunitatea marginalizată din municipiul Huși, județul Vaslui, prin 

oferirea de servicii integrate pentru 560 de persoane aparținând grupului țintă vizat. 

Rezultate 

 3 campanii de recrutare, informare și constientizare a grupului țintă elevi; 

 110 elevi, beneficiari de servicii de educație ; 

 program educațional – reducerea părăsirii timpurii a școlii, dezvoltat pentru 

comunitatea marginalizată; 

 286 de persoane vor beneficia de măsuri de ocupare ; 

 286 de persoane vor dobândi o calificate la încetarea calității de participant; 

 20 de persoane vor participa la activități de ucenicie; 

 86 persoane vor avea un loc de muncă inclusiv cele care participă la o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant; 

 program dezvoltare antreprenorială dezvoltat și implementat;  

 9 persoane din grupul țintă care vor beneficia de măsuri de ocupare, vor desfașura o 

activitate independentă la incetarea calității de participant; 

 1 Centru Comunitar Integrat dezvoltat; 

 560 de persoane beneficiare de servicii sociale/medicale/medico-sociale; 
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 100 de persoane selectate care vor beneficia de servicii de imbunatatire a condițiilor 

de locuit; 

 1 Rețea Partenerială Comunitară inființată; 

 64 de persoane beneficiare de asistență jurdică. 

 

3.9  SĂNĂTATEA 

 

În Municipiul Huși funcționează o categorie variată de unități sanitare: spitale, 

cabinete medicale de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete 

stomatologice, farmacii şi puncte farmaceutice, policlinică, laboratoare medicale, 

ambulatorii de specialitate, etc.  

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, din anul 2015 până în 
anul 2019, la nivelul sectorului public a municipiului Huşi funcționează:  

Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate 

Categorii de 
unități sanitare 

Forme de 
proprietate 

Județ Localitate 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Număr 

Spitale 
Proprietate 

publică 

Vaslui 
MUNICIPIUL 

HUȘI 

1 1 1 1 1 

Ambulatorii 
integrate 
spitalului 

Proprietate 
publică 

1 1 1 1 1 

Dispensare 
medicale 

Proprietate 
publică 

1 1 1 1 1 

Cabinete 
medicale scolare 

Proprietate 
publică 

4 4 4 4 4 

Farmacii 
Proprietate 

publică 
1 1 1 1 1 

Puncte 
farmaceutice 

Proprietate 
publică 

1 0 0 0 0 

Laboratoare 
medicale 

Proprietate 
publică 

5 6 6 7 7 

 
 
 
 
 

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, din anul 2015 până în 
anul 2019, la nivelul sectorului privat există:  

Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate 

Categorii de 
unități sanitare 

Forme de 
proprietate 

Județ Localitate 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Număr 
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Policlinici 
Proprietate 

privată 

Vaslui 
MUNICIPIUL 

HUȘI 

1 1 1 0 0 

Cabinete 
medicale de 
medicina 
generala 

Proprietate 
privată 

2 1 0 0 0 

Cabinete 
medicale de 
familie 

Proprietate 
privată 

12 12 12 12 12 

Cabinete 
stomatologice 

Proprietate 
privată 

15 15 14 14 16 

Cabinete 
medicale de 
specialitate 

Proprietate 
privată 

21 17 15 26 22 

Farmacii 
Proprietate 
privată 

7 7 9 11 10 

Puncte 
farmaceutice 

Proprietate 
privată 

2 2 1 0 0 

Laboratoare 
medicale 

Proprietate 
privată 

7 7 7 10 13 

Laboratoare de 
tehnica dentara 

Proprietate 
privată 

5 7 6 3 3 

 

 
 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” este situat în Municipiul Huși, str.1 

Decembrie, nr. 40, județul Vaslui. 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” este unitate sanitară de utilitate 

publică, cu personalitate juridică și face parte din rețeaua sanitară aflată în 

subordinea Ministerului Sănătății. 
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Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși acordă servicii de spitalizare continuă, 

servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în 

următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie 

generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. 

Continuitatea asistenţei medicale este asigurată în Spitalul Municipal Dimitrie 

Castroian Huși de către medici de specialitate, în una dintre specialităţile: medicină internă, 

pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie și prin două linii de gardă, organizate 

astfel: linie de gardă pentru specialităţile medicale și linie de gardă pentru specialităţile 

chirurgicale. 

Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși are în dotare următoarele echipamente şi 

aparate medicale: aparat de radiologie convenţională, ecograf, instrumentele şi 

echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie şi biochimie. 

 
Spitalul municipal ”Dimitrie Castroian’’ din Huşi, în anul 2019, funcţionează cu 

următoarea structură: 
Secţia/Compartiment  Număr paturi  
- Secţia medicină internă  35 
din care: 
Compartiment diabet zaharat  5 
- Secţia medicină internă cronici  25 
- Compartiment pediatrie  20 
- Secţia obstetrică-ginecologie  26 
- Compartiment neonatologie  8 
- Secţia chirurgie generală  40 
din care: 
Compartiment ortopedie-traumatologie  5 
- Secţia boli infecţioase  32 
- Secţia neurologie  25 
- Din care compartiment cronici  3 
- Secţia ATI  15 
- Compartiment psihiatrie  24 
- Din care compartiment cronici  2 
- Compartiment pneumologie, din care :  20 
- Din care compartiment cronici  10 
- Compartiment gastroenterologie  15 
- CPU 
TOTAL  285 
Spitalizare de zi  15 
Insotitori  5 

 
Potrivit datelor furnizate de Primăria Huși la nivelul Spitalului Municipal există: 
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- Sterilizare;  

- Bloc operator;  

- Săli de operatii obstetrică-ginecologie;  

- Săli de naștere;  

- Unitate de transfuzie sanguină;  

- Farmacia;  

- Laborator analize medicale cu punct de recoltare probe biologice în ambulator;  

- Laborator radiologie și imagistică medicală ;  

- Compartiment endoscopie digestivă;  

- Serviciu anatomie patologică:  

 compartiment citologie  

 compartiment histopatologie  

 prosectura 

- Laborator explorări funcționale;  

- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

- Serviciul de evaluare și statistică medicală;  

- Cabinet de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;  

- Cabinet planificare familială;  

- Dispensar TBC;  

Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitățile:  

- Medicină internă;  

- ORL;  

- Oftalmologie;  

- Chirurgie generală;  

- Obstetrică-ginecologie;  

- Pediatrie;  

- Neurologie;  

- Dermatovenerologie;  

- Endocrinologie;  

- Psihiatrie;  

- Recuperare, medicina fizică și balneologie;  

- Cardiologie;  

- Ortopedie și traumatologie;  

- Cabinet medicină dentară (care asigură și urgențele);  

- Sala de tratament;  

- Pneumologie;  

- Boli infecțioase;  

- Gastroenterologie;  

- Cabinet psihologie;  

- Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament).  

- Aparat funcțional.  
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Laboratoarele și compartimentele de investigații și tratament, deservesc atât 

pacienții internați cât și pe cei din ambulatoriu.  

Statul de funcții aprobat prin HCL nr. 63/29.02.2019, valabil pentru anul 2019 

cuprinde 527 posturi normate, conform tabelului. 

 NORMAT OCUPAT VACANT 

CD-economist + 

auditor+informatici

an 

4 1 3 

Medici 73 49 24 

Alt personal 

superior 
15 13 2 

Asistenți 208 165 43 

Brancardieri 12 10 2 

Registratori 13 11 2 

Infirmieri 82 71 11 

Ingrijitori 57 39 18 

Spălatorese 6 5 1 

Muncitori 40 33 7 

Tesa 16 15 1 

 

În cursul anului 2019, a fost tratat un număr de 11.488 pacienți pe spitalizare 

continuă și 13.255 pacienți pe spitalizare de zi. 

SECȚIA/ 

COMPARTIMENT 

NUMĂR 

PAT 

31.12.2019 

NUMĂR 

EXTERNĂRI 

REALIZATE 

2019 

A.T.I 15 1416 

BOLI 

INFECȚIOASE 
32 1484 

CHIRURGIE 35 1695 

ORTOPEDIE 5 195 

INTERNE ACUȚI 30 1371 

DIABET ZAHARAT 5 17 

GASTROENTEROLOGIE 10 748 

PNEUMOLOGIE 20 718 

CRONICI 25 743 

NEONATOLOGIE 8 343 
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OBSTETRICĂ GINECOLOGIE 26 1135 

PEDIATRIE 20 1089 

NEUROLOGIE 25 1072 

PSIHIATRIE 24 796 

DERMATOVENEROLOGIE 0 82 

TOTAL 285 11488 

 

În cursul anului 2019 au avut loc modificări de structură, desființându-se 

compartimentul Dermatovenerologie, înființându-se compartimentul Diabet zaharat. 

Față de sfârșitul anului 2018, când nr. posturilor ocupate era 400, se observă o 

creștere a numărului de angajați cu 11 persoane.  

Au plecat în cursul anului 2019 un număr de 11 angajați (2 cu demisie și 9 pensionari) 

și s-au angajat un număr de 22 persoane, rezultând creșterea nr. angajaților cu 11 persoane.  

La categoria medici, în cursul anului 2019 s-au angajat:  

 2 rezidenți specializare: Radiologie și ORL;  

 1 ORL;  

 1 neurologie;  

 1 pneumologie;  

 1 pediatrie.  

În cursul anului 2019 s-au achiziționat aparatură medicală și echipamente medicale 

atât din venituri proprii cât și prin Ministerul Sănătății și Consiliul Local Huși, după cum 

urmează:  

Din venituri proprii:  

- aparat ventilație mecanică;  

- aspirator chirurgical;  

- defibrilator semiautomat;  

- monitoare funcții vitale;  

- electrocardiografe;  

- extindere rețea distribuție oxigen medical CPU;  

- extindere rețea electrică de alimentare a laboratorului de imagistică medicală și stație 

sterilizare. 

Dotare Ministerul Sănătății și Consiliul Local Huși:  

- Computer Tomograf; 

- Aparat anestezie;  

- Aparat ventilație mecanică;  

- Instalație de sterilizare automată;  

- Aparat ventilație mecanică pentru transport pacienți;  

- Monitor funcții vitale;  

- Videolaringoscop.  
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S-au realizat în anul 2019 achiziționarea de stație sterilizare automată, mutarea 

secției Obstetrică-Ginecologie, a compartimentului Gastroenterologie și parțial amenajarea 

spațiului unde se va muta secția Neurologie, acestea fiind în grafic.  

Unitatea funcționează cu plan de conformare la Autorizația sanitară de funcționare. 

3.10 EDUCAȚIE 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019, în 

Municipiul Huși funcționau 13 unități educaționale, 3 gestionau activitatea desfășurată în 

ciclul primar și gimnazial, 3 sunt grădinițe, 5 sunt licee, o creșă și o școală profesională. 

Conform Ministerului Educației Naționale, rețeaua unităților de învățământ a 

Municipiului Huși cuprinde următoarele instituții: 

 Trei unități de învățământ preșcolar, fiecare dintre ele având arondate și alte unități 

fără personalitate juridică: Grădinița cu program prelungit nr. 1(cu unitățile arondate 

Grădinița cu program prelungit nr. 2 și Grădiniță cu progra normal nr. 5; Grădinița cu 

program prelungit nr. 12 (cu unitățile arondate Grădinița cu program normal nr. 3, 

Grădinița cu program prelungit nr. 7, Grădinișa cu program normal nr. 8) ; Grădinița 

cu program prelungit nr. 10 (cu unitatea arondată Grădinița cu program normal nr. 

4) ; 

 Trei unități de învățământ primar și gimnazial, unele dintre ele asigurând și 

învățământ preșcolar: Școala Gimnazială  “Anastasie Panu“; Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” (cu unitatea arondată Grădinița nr. 13) ; Școala gimnazială ”Ion Creangă” 
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(cu unitățile arondate Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Grădinița nr. 6, Grădinița 

nr. 9) ; 

 Cinci unități de învățământ liceal/profesional, una dintre ele asigurând și învîțîmânt 

gimnazial: Colegiul Național ”Cuza Vodă” (care asigură și clasele V-VIII), Colegiul 

Agricol ”Dimitrie Cantemir ”, Liceul tehnologic ”Ioan Corivan”, Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur”, Școala Profesională Specială ”Sfânta Ecaterina” 

Atât în Municipiul Huși, cât și în Județul Vaslui nu sunt prezente filiale ale 

universităților, însă, cele mai apropiate centre universitare sunt la Iași, la 85 km de 

Municipiul Huși, la Bacău, la 130 km și la Galați, la 167 km distanță. 

Unitățile școlare pe niveluri de educație 

Niveluri de educație Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Antepreșcolar 1 1 1 1 1 

Preșcolar 3 3 3 3 3 

Primar și gimnazial 3 3 3 3 3 

Liceal 5 5 4 4 4 

Profesional 0 0 1 1 1 

Postliceal  1 1 1 1 1 
În anul 2019, unitățile educaționale din Municipiul Huși sunt dotate cu 215 săli de 

clasă și cabinete școlare, 20 laboratoare școlare, 13 ateliere școlare, 3 săli de gimnastică, 6 

terenuri de sport și 380 PC-uri, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică. 

Săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Învățământ antepreșcolar 1 1 1 1 1 

Învățământ preșcolar 40 35 34 33 32 

Învățământ primar și 
gimnazial 

70 70 70 70 70 

Învățământ liceal 111 111 90 90 91 

Învățământ profesional 0 0 21 15 15 

Învățământ postliceal și de 
maiștri 

6 7 7 7 6 
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Laboratoare școlare pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Învățământ primar și 
gimnazial 

3 3 3 3 3 

Învățământ liceal 17 17 15 15 15 

Învățământ profesional 0 0 2 2 2 

 

Săli de gimnastică pe niveluri de educație 

Niveluri de 
educație 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Învățământ 
liceal 

2 2 1 2 2 

Învățământ 
profesional 

0 0 1 1 1 

 

      

Ateliere școlare pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Învățământ liceal 17 17 7 7 7 

Învățământ 
profesional 

0 0 10 6 6 
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Terenuri de sport pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Învățământ liceal 3 4 3 5 5 

Învățământ 
profesional 

0 0 1 1 1 

 

PC-uri pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Învățământ antepreșcolar 1 2 2 2 2 

Învățământ preșcolar 39 35 40 35 35 
Învățământ primar și 
gimnazial 68 68 79 79 80 

Învățământ liceal 265 255 205 226 208 

Învățământ profesional 0 0 49 49 49 
Învățământ postliceal și de 
maiștri 6 6 6 6 6 

 

 

Suficiența infrastructurii educaționale nu este însă reflectată de numărul brut al 

sălilor de clasă, laboratoarelor sau altor astfel de categorii, ci de raportarea populației 

școlare la aceste elemente de infrastructură școlară.  

Astfel, în Municipiul Huși, în anul 2019, la o sală de clasă revin 32,54 elevi, în cazul 

învățământului primar și gimnazial, 20 elevisală de clasă în cazul învățământului liceal, și 27 

elevi/sală de clasă în cazul învățământului postliceal. 
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În anul 2019, la un laborator școlar revin 759,33 elevi în cazul învățământului primar 

și gimnazial, 121,40 elevi/laborator în cazul învățământului liceal, conform datelor furnizate 

de Institutul Național de Statistică.  

În ceea ce privește situația atelierelor școlare, în Municipiul Huși, în anul 2019, la un 

atelier școlar reveneau 260.14 elevi în cazul învățământului liceal, și 74,83 elevi în cazul 

învățământului profesional.  

La nivel local, la un PC revin 28,47 elevi în cazul învățământului primar și gimnazial, 

8,75 elevi în cazul învățământului liceal, 9,16 elevi în cazul învățământului profesional, în 

anul 2019. 

Populația școlară pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Copii înscriși în creșe 27 27 28 29 32 

Copii înscriși în grădinițe 743 741 720 703 733 
Elevi înscriși în 
învățământul 
preuniversitar 4957 4879 4821 4664 4713 

Elevi înscriși în 
învățământul primar 1222 1194 1220 1152 1243 

Elevi înscriși în 
învățământul gimnazial 1091 1087 1002 1039 1035 

Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 2251 2110 2022 1946 1821 

Elevi înscriși în 
învățământul profesional 304 370 451 382 449 

Elevi înscriși în 
învățământul postliceal 89 118 126 145 165 

 

În anul 2019, populația școlară a Municipiului Huși este de 5.478 persoane, dintre 

care 13,96% (765 copii) reprezintă elevi înscriși în învățământul preșcolar și 86,03% (4.713 

persoane) sunt elevi înscriși în învățământul primar, gimnazial și liceal. 
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Cadrele didactice din Municipiului Huși sunt în număr de 334, de persoane, dintre 

care 16,46% (55 persoane) în învățământul preșcolar, 14,67% (49 de persoane) în 

învățământul primar, 18,26% (61 de persoane) în învățământul gimnazial, 44,61% (149 

cadre didactice) în învățământul liceal, respectiv 5,98 % (20 cadre didactica) . 

Personalul didactic pe niveluri de educație 

Niveluri de educație 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Învățământ preșcolar 58 62 59 56 55 

Învățământ primar 47 48 52 49 49 

Învățământ gimnazial 60 63 60 59 61 

Învățământ liceal 153 160 131 143 149 
Învățământ 
profesional 

0 0 19 22 20 
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La un cadru didactic din cadrul învățământului preșcolar reveneau 13,91 copii, la un 

cadru didactic din cadrul învățământului primar reveneau 25,37 elevi, numărul elevilor ce 

reveneau unui cadru didactic din învățământul gimnazial 16,97 elevi, numărul elevilor ce 

reveneau unui cadru didactic din învățământul liceal era de 12,22 elevi, iar numărul elevilor 

ce reveneau unui cadru didactic din învățământul profesional era de 22,45 elevi în 

Municipiul Huși, 2019. 

 

Absolvenți pe niveluri de educație 
Niveluri de educație Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Primar și gimnazial 244 282 246 266 

Liceal 475 447 466 460 

Profesional 39 121 113 94 
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3.11 DISPARITĂȚI 

 

Densitatea demografică 

Populația Municipiului Huși după domiciliu la 1 iulie, potrivit INS  

- persoane  - 

Municipiul 

Huși 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

30612 30548 31359 32230 34237 35915 

 
Suprafața totală a Municipiului Huși este de 6.398,34 ha aceasta reprezentând 

suprafața administrativă. Suprafața intravilană în 2019 era de 1.303 ha, reprezentând 

20,36% din suprafața totală. 

Densitatea demografică totală a Municipiului Huși este de 561,35 locuitori/km2, iar 

densitatea urbană este de 2756,33 locuitori/km2 suprafață intravilană urbană. Aceste valori 

se situează sub nivelul mediu al localităților urbane din județ: municipiul Bârlad – 6390,25 

locuitori/km2 și municipiul Vaslui – 6759,39 locuitori/km2. Astfel, Municipiului Huși este 

localitatea urbană cu cea mai scăzută densitate urbană de la nivel județean. 

Densitatea urbană, în anul 2020 

locuitori / km2 suprafață intravilană 

România 4704,09 

Regiunea Nord-Est 6707,12 

Județul Vaslui 8534,30 

Municipiul Huși 2756,33 

 

21%

29%
38%

12%

Densitatea urbană, în anul 2020

România

Regiunea Nord-Est

Județul Vaslui

Municipiul Huși
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Date aferente anului 2020, calculate în raport cu populația după domiciliu la 1 

iulie, potrivit INS. 

Sporul natural 

La nivelul anului 2019 în Municipiului Huși s-au înregistrat un număr de 456 

născuți vii și 293 decese, rezultând un spor natural pozitiv de 163 persoane.  

Rata natalității înregistrată în 2019 a fost de 14,57 %₀ cu mult mai mare decât rata 

natalității înregistrată în aceeași perioadă a anului 2015. 

Rata mortalității înregistrată în 2019 a fost de 9,36 %₀ puțin mai scăzută decât rata 

mortalității înregistrată în aceeași perioadă a anului 2015. 

Indicator Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 
Anul 

2018 

Anul 

2019 

Natalitate 252 246 373 362 456 

Mortalitate 303 287 312 318 293 

Spor natural -51 -41 61 44 163 

Rata natalității 8.98 8.79 12.99 12.28 14.57 

Rata mortalității 10.80 10.26 10.87 10.79 9.36 

 

 

 

Gradul de modernizare al străzilor orășenești 

La sfârşitul anului 2019, lungimea străzilor orăşeneşti din municipiul Huși era de 121 

km, reprezentând aproximativ 29,02% din total lungime străzi orăşeneşti din județul Vaslui.  
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Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate din municipiul Huși în anul 2019 era de 

80 km, rezultând un grad de modernizare de aproximativ 66,12%. Acestea reprezentau 

29,96% din totalul drumurilor publice modernizate din județul Vaslui, respectiv 1,97% din 

totalul drumurilor modernizate din Regiunea Nord-Est. 

Lungimea străzilor orășenești modernizate, în anul 2019  

UM: km 

România 22355 

Regiunea Nord-Est 2485 

Județul Vaslui 267 

Municipiul Huși 80  

 

 

Rețele de utilități 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2019, în Municipiul Huși rețelele 

de furnizare a utilităților se prezintă astfel: 

- Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile: 68,6 km; 

- Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare: 62,9 km; 

- Rețeaua publică de distribuție a gazelor naturale: 68,3 km. 

 

 

 

88%

9% 3%

Lungimea străzilor orășenești 
modernizate, în anul 2019 

Regiunea Nord-Est

Județul Vaslui

Municipiul Huși
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Rețeaua de utilități, în anul 2019  

APĂ  

UM: km 

România 86518,8 

Regiunea Nord-Est 10315,2 

Județul Vaslui 1292,7 

Municipiul Vaslui 123,2 

Municipiul Huși 68,6  

Rețeaua de utilități, în anul 2019  

CANALIZARE 

UM: km 

România 40268 

Regiunea Nord-Est 4880,6 

Județul Vaslui 538,1 

Municipiul Vaslui 131,8 

Municipiul Huși 62,9 

Rețeaua de utilități, în anul 2019  

GAZ 

UM: km 

România 42287,4 

Regiunea Nord-Est 4675,7 

Județul Vaslui 452,6 

Municipiul Vaslui 130,3 

Municipiul Huși 68,3 
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Rețeaua de transport public local de pasageri, pe tipuri de vehicule, în anul 2019. 

În Municipiul Huși transport public urban este efectuat zilnic pe două trasee, cu un 

operator privat, deservit de 7 microbuze, potrivit datelor publicate de Institutul Național 

de Statistică: 

Autobuze și microbuze, în anul 2019  

UM: număr 

România 4948 

Regiunea Nord-Est 444 

Județul Vaslui 38 

Municipiul Vaslui 17 

Municipiul Huși 7 

Troleibuze, în anul 2019  

UM: număr 

România 527 

Regiunea Nord-Est 18 

Județul Vaslui 3 

Municipiul Vaslui 3 

Municipiul Huși 0 

Tramvaie, în anul 2019  

UM: număr de vagoane 

România 1105 

Regiunea Nord-Est 154 

Județul Vaslui 0 

Municipiul Vaslui 0 

Municipiul Huși 0 

Metrou, în anul 2019  

UM: număr de vagoane 
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România 594 

Regiunea Nord-Est 0 

Județul Vaslui 0 

Municipiul Vaslui 0 

Municipiul Huși 0 
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Potrivit datelor publicate în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației “GAL HUȘI-CI” la nivelul teritoriului au fost 

identificate, validate şi declarate trei zone urbane marginalizate şi două zona urbane funcționale: 

- ZUM 1 Stadionului-Corni; 

- ZUM 3 Răiești-Dric-Recea-Grădinari (inclusiv zonele cu caracter distinct Dric 2,3 și fosta bază de agrement Recea); 

- ZUM 4 Schit-Huși; 

- Zona funcțională 2 Centru; 

- Zona funcținală 5 Dobrina-Broșteni. 
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4. ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

Cadrul general  

- Acces la drumuri europene și 

naționale (E581, DN24A, DN24B etc.);  

- Soluri fertile şi pretabile culturii de 

viță de vie;  

- Climă temperat – continentală, 

caracterizată prin veri calde şi ierni 

aspre;  

- Potențial de  dezvoltare a energiei 

eoliene. 

 

Cadrul general  

- Poziționarea într-o regiune mai puțin 

dezvoltată;  

- Resurse naturale limitate şi puțin 

diversificate. 

 

Dezvoltare urbană  

 

- Localitate cu densitate scăzută; 

- Creşterea numărului de locuințe;  

- Rețea bancară bine dezvoltată;  

- Rețeaua de telecomunicații variată.  

 

 

Dezvoltare urbană  

 

- Migrația populației în străinătate;  

- Suprafața redusă de spații verzi 

amenajate pe cap de locuitor;  

- Numărul scăzut de spații amenajate și 

facilități pentru petrecerea timpului 

liber;  

- Fondul de locuințe pentru tineri 

redus. 

 

Infrastructură şi servicii publice  
 

- Rețea bine dezvoltată de drumuri 

europene, naționale şi județene;  

- Acces la rețele de utilități și servicii de 

salubritate; 

- Proiecte în derulare pentru reabilitare 

reîea străzi 

- Existența unui parc la marginea 

localității; 

- 3 scări de locuință tip ANL în lucru; 

- Rețeaua de apă – canal în curs de 

modernizare. 

Infrastructură şi servicii publice  
 

- Necesitatea modernizării unor 

categorii de drumuri locale;  

- Lipsa unei șosele de centură;  

- Trotuare şi alei neamenajate, 

inexistente în unele zone ale 

municipiului;  

- Nevoia modernizării rețelelor de 

utilități; 

- Transportul în comun al municipiului 

insuficient dezvoltat;  

- Desființarea infrastructurii feroviare;  
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- Pondere ridicată a rețelei de 

distribuție a apei potabile cu o 

vechime de peste 25 de ani;  

- Stația de epurare a municipiului are o 

capacitate depăşită, având o eficiență 

redusă;  

- Sistemul de încălzire în sistem 

centralizat este nefuncțional; 

- Degradarea podurilor, podețelor și 

punților; 

- Lipsă stații de încărcare pentru mașini 

electrice;  

- Lipsă reabilitare clădiri; 

- Lipsă parcări pentru instituții 

publice; 

 

Capacitate administrativă 

 

- Existența parteneriatelor în care este 

implicat municipiul Huşi;  

- Menținerea bugetului local în anul 

2020, în comparație cu anul 

precedent;  

- Scăderea gradului de îndatorare a 

municipiului;  

- Personal calificat în administrația 

publică locală;  

- - Orientarea către accesarea de 

fonduri europene. 

 

Capacitate administrativă  
 

- Resursele umane insuficiente și 

insuficient calificate;  

- Digitalizarea insuficientă; 

- Dotări IT insuficiente; 

- Fonduri insuficiente pentru 

implementarea de proiecte;  

- Atracția slabă a sectorului 

instituționalizat pentru resursele 

specializate. 

Economie  

- Potențialul agricol ridicat al zonei: 

soluri fertile, productivitate ridicată, 

forță de muncă;  

- Municipiul Huşi este o zonă turistică 

de interes național - potențial natural 

şi cultural ridicat;  

- Existența produselor locale;  

Economie  

- Predominanța sectorului primar în 

structura populației active; 

- Venituri scăzute și putere scăzută de 

cumpărare ale populației active; 

- Grad scăzut al infrastructurii turistice 

(unități de cazare, unități de 
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- Potențial viticol și agricol ridicat; 

- Potențial industrial (industria 

prelucratoare); 

- Produse locale de calitate; 

 

alimentația publică, infrastructura de 

petrecere a timpului liber etc.);  

- Investiții reduse;  

- Incapacitatea mediului de afaceri de a 

oferi locuri de muncă pe măsura 

cererii;  

- Lipsa unui „brand” local;  

 

Social  

- Distribuția pe sexe echilibrată 

(51,47% - feminin, 48,53% - 

masculin);  

- Forța de muncă ieftină;  

- Trend ascendent al populației; 

- Spor natural pozitiv în perioada 2015 

– 2019;  

- Creșterea numărului de locuitori;  

 

 

 

 

Social  

- Populație în curs de îmbătrânire;  

- Rata scăzută de înlocuire a forței de 

muncă; 

- Lipsa locurilor de muncă;  

- Adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din municipiu, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special;  

- Gradul ridicat de sărăcie/capacitatea 

financiară relativ scăzută a 

locuitorilor municipiului;  

- Numărul ridicat de şomeri;  

- Migrația forței de muncă; 

 

Educație  

 

- Existența unei rețele educaționale 

care oferă un orizont educațional 

tinerilor (şcoli, licee, bibliotecă);  

- Existența unităților de învățământ 

dispersate în teritoriu, de la grădinițe 

la şcoli gimnaziale);  

- Reabilitarea și extinderea unităților 

educaționale în ultimii ani;  

- Numărul mare de volume existente în 

bibliotecile de la nivel local;  

- Existența unei creşe;  

Educație 

 

- Lipsa unui sistem de formare a 

deprinderilor practice ale elevilor;  

- Slaba dotare a laboratoarelor şi 

atelierelor din învățământul 

profesional şi tehnic;  

- Număr insuficient de săli de 

sport/gimnastică pentru majoritatea 

unităților educaționale;  

- Slaba corelare a ofertei de formare 

profesională cu cererea de pe piața 

muncii;  
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- Acces la învățământ preuniversitar. 

 

 

- Număr încă mare de şcoli degradate;  

- Lipsa dotărilor cu echipament IT şi 

rețea de comunicații electronice; 

- Creșe insuficiente 

- Nevoia de modernizare și dotare a 

unităților de învațământ. 

 

Sănătate  
 

- Existența unei rețele dezvoltate de 

unități sanitare în sistemul public şi 

privat care asigură serviciile medicale 

pentru populație;  

- Sector privat de sănătate bine 

dezvoltat. 

  

Sănătate  
 

- Lipsa personalului medical calificat;  

- - Nevoia de modernizare a 

infrastructurii de sănătate.  

Cultură, culte, turism, tineret și societate 

civilă, organizații neguvernamentale 

-  

- Existența unei rețele educaționale 

care oferă un orizont cultural şi 

educațional tinerilor (şcoli, licee, 

bibliotecă); 

- Existența unor obiective culturale de 

importanță deosebită (aşezări, 

monumente istorice etc.) ; 

- Muzeul din Huși este în curs de 

reabilitare. 

Cultură, culte, turism, tineret și 

societate civilă, organizații 

neguvernamentale 

 

- Lipsa centrelor de activitate culturală 

şi a unei activități culturale susținute;  

- Lipsa unei agende de programe 

cultural-recreative; 

- Evenimente culturale puține; 

- Spații improprii pentru derularea de 

activități culturale. 

Mediu  

- Existența ariei protejate forestiere 

Pădurea Dobrina – Huși;  

- Existența unor inițiative locale privind 

colectarea selectivă a deşeurilor (PET- 

uri, hârtie, sticlă, etc.);  

- Existența unor proiecte în curs de 

desfășurare în domeniul gestionării 

deşeurilor;  

Mediu  

 

- Procent ridicat al terenurilor 

degradate (alunecări de teren, 

terenuri poluate, etc.);  

- Riscul apariției inundațiilor datorită 

regimului precipitațiilor (ploi 

torențiale, topirea zăpezilor), în 

special primăvara  
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- Existența serviciului public specializat 

în domeniul salubrității;  

- Utilizarea redusă a pesticidelor şi 

îngrăşămintelor;  

- Interesul autorităților locale în 

promovarea de parteneriate în 

vederea protecției mediului. 

 

 

- Lipsa unui sistem de management al 

deşeurilor spitaliceşti;  

- Poluarea apelor de suprafață şi 

subterane ca urmare a deversării 

necontrolate a agenților economici, 

accidentelor precum şi datorită slabei 

dezvoltări a infrastructurii de 

canalizare;  

- Depozitarea necontrolată a 

deşeurilor;  

- Insuficiența activităților educative 

privind mediul şi comportamentul 

ecologic şi dotarea 

necorespunzătoare pentru colectarea 

selectivă; - Insuficienta preocupare a 

agenților economici în recuperarea şi 

refolosirea ambalajelor; 

- Epurarea necorespunzătoare a apei; 

- Lipsa reciclării deșeurilor; 

- Lipsa unei ințiative locale de plantare 

a pomilor. 

 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI  

Cadrul general  

- Oportunități de finanțare pentru 

proiectele care prevăd utilizarea de 

surse regenerabile de energie;  

 

Cadrul general  

- Menținerea/accentuarea caracterului 

mai puțin dezvoltat al regiunii;  

 

Dezvoltare urbană  
 

- Reabilitarea clădirilor; 

- Construirea de locuințe sociale; 

- Creșterea suprafeței de spații verzi 

amenajate 

- Dezvoltarea facilităților de petrecere a 

timpului liber, inclusiv amenajarea de 

Dezvoltare urbană 
 

- Neimplementarea proiectelor de 

dezvoltare a municipiului;  

- Ritmul haotic al construcțiilor poate 

afecta potențialul natural al 

municipiului. 
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spații și facilități pentru practicarea 

sporturilor; 

- Existența de terenuri conectate la 

toate utilitatile care permit construire 

de case energetice prin fonduri 

europene; 

- Construire case energetice pentru 

tineri, familii cu nivel de trai ridicat; 

- Existența de terenuri care permit 

înființarea de parcuri; 

- Reabilitare energetica a blocurilor 

prin programe euopene; 

- Reabilitare, poduri, podete și punți 

etc;  

- Posibilitate de a crea smart city. 

 

Infrastructură şi servicii publice  
 

- Implementarea de noi proiecte pentru 

modernizarea drumurilor publice; 

- Construirea unei șosele de centură; 

- Implementarea de noi proiecte pentru 

modernizarea rețelelor de utilități; 

- Extinderea accesului populației la 

rețelele de alimentare cu gaze 

naturale și a rețelei de apă și 

canalizare; 

- Înlocuirea mijloacelor de transport în 

comun existente cu autobuze 

electrice; 

- Realizarea unui parc industrial. 

 

Infrastructură şi servicii publice  
 

- Dificultăți în atragerea de fonduri 

pentru modernizarea infrastructurii și 

serviciilor publice. 

 

Capacitate administrativă  

 

- Apartenența la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară a 

Județului Vaslui (ADIV);  

Capacitate administrativă  

 

- Diminuarea fondurilor naționale;  

- Menținerea carențelor de competențe 

/calificări la nivelul resurselor umane; 
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- Creșterea numărului de proiecte 

transfrontaliere și de cooperare între 

orașe/regiuni;  

- Programele de specializare a 

resurselor umane din administrația 

publică;  

- Dezvoltarea mai multor relații de 

cooperare regională și 

transfrontalieră; 

- Creșterea accesării de fonduri 

europene. 

- Capacitate de plata e-inrolare 

- Punerea la dispozitie a 

echipamentelor care faciliteaza plata 

taxelor. 

 

- Rămânerea în urmă în ceea ce privește 

modernizarea administrației publice 

locale. 

 

Economie  

- Existența programelor naționale de 

sprijinire a IMM-urilor;  

- Programele europene de finanțare şi 

susținere a mediului economic;  

- Atragerea de noi investiții; 

- Facilități fiscale pentru IMM-uri; 

- Facilitarea desfacerii produselor 

micilor producători agricoli, inclusiv 

prin înființarea de centre de colectare 

a produselor agricole; 

- Existența unor terenuri care oferă 

posibilitatea dezvoltării unui parc 

industrial 

- Identificarea de surse de finanțare 

pentru dezvoltarea de întreprinderi 

de economie socială; 

- Dezvoltarea de structuri locale de 

sprijinire a afacerilor; 

- Dezvoltarea brand-ului local prin 

raportarea la produsele locale; 

Economie  

- Condiții neavantajoase de creditare 

pentru mediul de afaceri;  

- Capacitatea limitată a mediului de 

afaceri de a accesa, cofinanța 

proiectele finanțate din fonduri 

europene;  

- Dezinteresul actorilor socio-

economici locali față de colaborarea 

pentru dezvoltarea municipiului;  

- Accentuarea exodului forței de 

muncă; 

- Accentuarea disparităților de 

dezvoltare față de alte localități; 
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- Dezvoltarea turismului vini-viticol/ 

agroturismului. 

 

Social  
 

- Posibilitatea accesării fondurilor 

europene pentru finanțarea 

proiectelor ce vizează îmbunătățirea 

capacității forței de muncă de a se 

adapta cerințelor în schimbare ale 

mediului economic;  

- Posibilitatea acordării unor facilități 

angajatorilor care creează noi locuri 

de muncă pentru şomeri sau tinerii 

absolvenți;  

- Implicarea autorităților publice locale 

în identificarea problemelor 

comunității;  

- Aplicarea unor facilități pentru 

sprijinirea agenților economici care 

creează noi locuri de muncă; 

- Dezvoltarea de programe de formare 

și reconversie profesională prin 

colaborarea autorităților locale cu 

unitățile de învățământ și angajatorii; 

- Reabilitare cantinei sociale și dotarea 

acesteia. 

 

Social  
 

- Scăderea numărului de locuri de 

muncă disponibile;  

- Accentuarea exodului forței de muncă 

spre piețele  

- mai atractive;  

- Creşterea numărului de şomeri;  

- Creşterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii şi 

economiei locale;  

- Scăderea nivelului de trai;  

- Continuarea procesului de 

îmbătrânire a populației;  

- Estomparea tradițiilor locale;  

 

Educație  

 

- Posibilitatea accesării fondurilor 

structurale sau fondurilor 

guvernamentale în vederea 

dezvoltării unităților de învățământ;  

- Posibilitatea preluării şi adaptării 

modelelor de bună practică din țările 

Uniunii Europene cu privire la 

activitățile didactice;  

Educație  

  

- Lipsa unei continuități legislative în 

pregătirea profesională şi tehnică 

(învățământ complementar / şcoli de 

ucenici / şcoala profesională / şcoală 

de arte şi meserii etc.);  

- Accentuarea migrației, având ca efect 

reducerea populației şcolare;  
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- Adaptarea fondului de carte din 

biblioteci la noua tehnologie 

(achiziționarea de documente pe 

suport electronic);  

- Dezvoltarea de creșe; 

- Asigurarea de forme de sprijin 

complementare pentru elevii aflați în 

risc de sărăcie și excluziune socială; 

- Imbunătățirea învățământului 

profesional prin colaborarea directă 

cu angajatorii; 

- Dotarea școlilor cu echipamente 

IT(laptopuri, videoproiectoare, etc) 

- Realizarea unei școli inteligente, 

doatată cu laboratoare inteligente, și  

sisteme de ventilatie a aerului; 

- - Existența unor programe de 

finanțare pentru Reabilitare 

energetica, consolidare, dotare 

cladiri: gradinita, scoli primare, 

generale, institutii publice. 

 

- Subfinanțarea sistemului de 

învățământ;  

- Slaba motivare a cadrelor didactice 

poate duce la plecarea profesorilor 

bine pregătiți din sistem;  

- Modificările repetate ale legislației în 

vigoare pot duce la scăderea 

performanțelor şcolare;  

- Incapacitatea susținerii co-finanțării 

proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii educaționale;  

- Educatie și formare insuficient 

adaptate la nevoile elevilor ale pieței 

muncii și ale comunității/societății; 

- Menținerea/accentuarea abandonului 

școlar; 

 

Sănătate  

 

- Accesarea fondurilor europene pentru 

înființarea, reabilitarea şi dotarea 

corespunzătoare a structurilor 

sanitare;  

- Atragerea de cadre medicale 

calificate; 

- Campanii de educație sanitară pentru 

populație; 

- Continuarea procesului de 

modernizare şi retehnologizarea 

unităților de profil;  

- Dezvoltarea mediului privat medico-

sanitar (dezvoltarea cabinetelor 

medicale de specialitate);  

Sănătate  

 

- Subfinanțarea sistemului medical;  

- Costul ridicat al serviciilor medicale;  

- Scăderea gradului de atractivitate a 

sistemului de sănătate pentru tinerii 

medici;  

- Creşterea numărului de îmbolnăviri 

datorate degradării factorilor de 

mediu; 

- Migrația personalului medical; 

- Accesarea tardivă a serviciilor 

medicale cauzate de educația sanitară 

reduse. 
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Cultură, culte, turism, tineret și societate 

civilă, organizații neguvernamentale 

 

- Dezvoltarea infrastructurii culturale 

(înființarea de noi cămine culturale);  

- Dezvoltarea activităților educative 

care să stimuleze înclinația spre 

cultură a populației tinere;  

- Îmbunătățirea promovării 

evenimentelor şi patrimoniului 

cultural din municipiu;  

- Posibilitatea accesării fondurilor 

europene nerambursabile pentru 

activități culturale și reacreative;  

- Accesarea de fonduri europene pentru 

consolidarea monumentelor 

istorice/instituțiilor culturale; 

- Amenajarea de spații propice 

desfășurării de activității culturale; 

- Dezvoltarea de noi proiecte culturale; 

- Îmbunătățirea promovării 

patrimoniului cultural și a 

evenimentelor culturale; 

- Posibilitatea de organizare 

evenimente de în colaborare cu liceul 

agricol ; 

- Existența vinoteci Dimitrie Cantemir 

ca simbol al municipiului Huși; 

- Existența cramei avelești; 

- Posibilitatea realizării unui 

parteneriat public-privat care sa 

permita promovarea-comercializarea 

vinurilor. 

 

Cultură, culte, turism, tineret și societate 

civilă, organizații neguvernamentale 

 

- Scăderea interesului populației 

pentru cultură pe fondul dificultăților 

financiare întâmpinate în ultimii ani;  

- Slaba implicare a autorităților locale 

în sprijinirea activităților cultural-

artistice şi sportive;  

- Lipsa interesului tinerilor privind 

menținerea tradițiilor şi obiceiurilor 

locale;  

- Degradarea accentuată a clădirilor 

culturale și a monumentelor istorice; 

- Pierderea elementelor de patrimoniu 

cultural.  
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Mediu  

 

- Existența planului județean de 

management a deşeurilor; 

- Existența Fondului de mediu pentru 

susținerea şi realizarea cu prioritate a 

proiectelor cuprinse în Planul 

Național de Acțiune pentru Protecția 

Mediului;  

- Posibilități de accesare a fondurilor 

structurale de către UE destinate 

protecției mediului;  

- Cadru legislativ complet în domeniul 

protecției mediului;  

- Posibilitatea stabilirii de parteneriate 

între autoritățile locale, agenții 

economici şi ONG- uri, conform legii;  

- Finalizarea proiectului de gestiune 

integrată a deșeurilor; 

- Colectarea selectivă și reciclarea 

deșeurilor; 

- Împădurirea și stabilizarea 

versanților; 

- Dezvoltarea de noi proiecte pentru 

protecția mediului în concordanță cu 

planurile de acțiune pentru mediu; 

- Realizarea unui parc de distracții. 

- Realizarea unor campanii de 

conștientizare pentru depozitarea 

deșeurilor selectiv 

 

Mediu  

 

- Lipsa unui sistem de creditare 

acceptabil, corelat cu veniturile 

populației, pentru construcția de 

locuințe;  

- Lipsa deprinderilor populației în 

privința colectării selective a 

deşeurilor;  

- Existența unor zone predispuse la 

dezastre naturale (alunecări de teren, 

inundații);  

- Poluarea solului şi aerului datorită 

activităților industriale şi traficului 

rutier;  

- Creşterea presiunilor asupra mediului 

prin depozitarea necontrolată a 

deşeurilor;  

- Accentuarea degradării terenurilor, a 

apei și a aerului. 

- Prea multe locuri parcări pot diminua 

spațiul verde 
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5. INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI HUȘI 
 

CONDIȚII DE LOCUIRE 

MEDIU 

Indicatori Modalitate de calcul 

Spații verzi Suprafața spațiilor verzi amenajate/populație totală 

u.m.: - m²/locuitor 

sursa - INS, DJS 

Ponderea spațiilor 

verzi din suprafața 

totală 

Suprafața spațiilor verzi amenajate(m²) / suprafața totală*100 

u.m.: - % 

sursa - INS, DJS 

Gradul de epurare 

a apelor uzate  

Cantitatea apelor uzate evacuate / Cantitatea apelor uzate epurate 

u.m.: - % 

sursa - INS, DJS, APM 

Transport urban 

nepoluat 

Pasageri transportați cu vehicule nepoluante/ Total pasageri 

transportați*100 

u.m.: - % 

sursa - INS, DJS 

LOCUINȚE 

Indicatori Modalitate de calcul 

Gradul de solicitare 

a teritoriului urban 

pentru locuire 

Suprafața locuințelor/suprafața intravilană*1000 

u.m.: m²/1000 m² 

sursa - INS, DJS 

Densitatea 

locuințelor 

Număr de locuințe/ suprafață intravilană 

u.m.: locuințe/km² 

sursa - INS, DJS 
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Disponibilitatea 

locuințelor 

Suprafața locuibilă existentă/populație totală 

u.m.: m² locuințe/ locuitor 

sursa – INS, DJS 

Suprafața medie a 

unei locuințe 

Suparafața locuibilă existentă/locuințe existente 

u.m.: m² 

sursa – INS, DJS 

Număr mediu de 

camere al unei 

locuințe 

Camere pentru locuit existente/locuințe existente 

u.m.: camere 

sursa – INS, DJS 

Suprafața medie a 

unei camere pentru 

locuit 

Suparafața locuibilă existentă/ camere pentru locuit existente 

u.m.: m² 

sursa – INS, DJS 

 

 

INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ 

DRUMURI 

Indicatori Modalitate de calcul 

Densitatea străzilor 

municipale 

Lungimea străzilor orășenești/suprafață urbană totală 

u.m.: km drum/km 2 

sursa – INS, DJS 

Gradul de modernizare 

a străzilor orășenești 

Lungimea străzilor orășenești modernizate/lungimea totală a 

străzilor orășenești*100 

u.m.: % 

sursa – INS, DJS 

UTILITĂȚI 

Indicatori Modalitate de calcul 
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Densitatea rețelei de 

distribuție a apei 

potabile 

Lungimea rețelei de distribuție a apei/suprafața intravilană 

urbană 

u.m.: km rețea/km² 

sursa – INS, DJS 

Gradul de utilizare a 

capacității de 

producere a apei 

Capacitatea totală de producere a apei/ cantitatea de apă 

consumată *100 

u.m.: %  

sursa – INS, DJS 

Densitatea rețelei de 

canalizare 

Lungimea rețelei de canalizare/suprafața intravilană urbană 

u.m.: km rețea/km² 

sursa – INS, DJS 

 

 

DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

POPULAȚIE 

Indicatori Modalitate de calcul 

Densitate urbană Populația urbană/ suprafața intravilană 

u.m .: - locuitori/ km² 

sursa - INS, DJS 

Rata de dependență 

demografică 

Numărul persoanelor în afara vârstei legale de muncă/ 

numărul persoanelor în vârsta legală de muncă *1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

Beneficiari de venit 

minim garantat 

Beneficiari de VMG/ populație urbană * 1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS, DGASPC 

Rata sporului natural Soldul sporului natural/populație urbană totală*1000 
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u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

Rata sporului migrator 

intern 

Soldul schimbărilor de domiciliu/populație urbană totală * 

1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

FORȚĂ DE MUNCĂ 

Indicatori Modalitate de calcul 

Rata de ocupare a forței 

de muncă 

Populația ocupată / resurse de muncă 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

Rata de înlocuire a 

forței de muncă 

Numărul persoanelor sub vârsta legală de muncă(0-14 ani)/ o 

treime din numărul persoanelor aflate în vârsta legală de 

muncă * 1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

NIVEL DE TRAI 

Indicatori Modalitate de calcul 

Durata medie a vieții Numărul total de om-ani trăiți de întreaga populație/ numărul 

de supraviețuitori în vârstă de 0 ani 

u.m.: ani 

sursa – INS, DJS 

Rata mortalității 

infantile 

Numărul deceselor infantile/numărul născuților vii*1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

Suprafața medie a unei 

locuințe terminate 

Suprafața locuibilă a unei locuințe terminate/ număr de 

locuințe terminate 

u.m.: m² 
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sursa – INS, DJS 

Consum casnic mediu 

lunar de apă 

Cantitatea de apă potabilă distribuită lunar populației 

existentă/populație urbană 

u.m.: m³/locuitor 

sursa – INS, DJS 

 

ECONOMIE 

ACTIVITATE ECONOMICĂ GENERALĂ 

Indicatori Modalitate de calcul 

Rezultatul financiar al 

mediului de afaceri 

Cifra de afaceri a unităților locale/populația urbană 

u.m.: lei/locuitor 

sursa – INS, DJS 

Densitatea IMM Numărul total al IMM/ populația urbană * 1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

Ponderea sectorului 

privat în economia 

locală 

Număr de salariați din sectorul privat/ Număr total de 

salariați * 100 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

Ponderea populației 

ocupate în activități 

neagricole din totalul 

populației ocupate 

Populație ocupată în activități neagricole / Populație ocupată 

* 100 

u.m.: % 

sursa – INS, DJS 

Ponderea consumului 

industrial de apă 

Consum industrial de apă/ consum total de apă * 100 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

CONSTRUCȚII 
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Indicatori Modalitate de calcul 

Locuințe noi Suprafața locuințelor pentru care s-a obținut autorizație de 

construcție / populația urbană * 1000 

u.m.: m²/1000 loc 

sursa – INS, DJS 

Clădiri noi, altele decât 

locuințe 

Suprafața clădirilor, altele decât locuințe, pentru care s-a 

obținut autorizație de construcție/ populația urbană * 1000 

u.m.: m²/1000 loc 

sursa – INS, DJS 

TURISM 

Indicatori Modalitate de calcul 

Mărimea medie a unei 

unități de cazare 

turistică 

Capacitatea de cazare existentă/unități de cazare existente 

u.m.: locuri 

sursa – INS, DJS 

Densitatea locurilor de 

cazare existente 

Capacitatea de cazare existentă/suprafața intravilană 

u.m.: locuri/km² 

sursa – INS, DJS 

Indicele de utilizare 

netă a capacității de 

cazare 

Capacitatea de cazare în funcțiune/înnoptări turistice * 1000 

u.m.: %₀ 

sursa – INS, DJS 

 

SERVICII PUBLICE 

SĂNĂTATE 

Indicatori Modalitate de calcul 

Capacitatea spitalelor Paturi de spital disponibile/ populația urbană * 1000 

u.m.: paturi de spital/ 1000 locuitori 

sursa – INS, DJS, DSP 
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Disponibilitatea 

personalului medical 

calificat 

Personal medico-sanitar calificat/populația urbană * 1000 

u.m.: personal calificat/ 1000 locuitori 

sursa – INS, DJS, DSP 

Densitatea cabinetelor 

medicale de familie 

Cabinete medicale de familie/populația urbană * 10000 

u.m.: cabinete medicale de familie/ 10000 locuitori 

sursa – INS, DJS, DSP 

Densitatea farmaciilor Farmacii / populația urmană*10000 

u.m.: farnacii/ 10000 locuitori 

sursa – INS, DJS, DSP 

 

EDUCAȚIE 

Indicatori Modalitate de calcul 

Dotarea cu TIC a 

unităților de 

învățământ 

Numărul PC-urilor deținute de unitățile de 

învățământ/populația școlară * 1000 

u.m.: PC-uri / 1000 elevi 

sursa – INS, DJS 

Capacitatea unităților 

de învățământ  

Populația școlară / săli de clasă și cabinete 

u.m.: elevi / sală 

sursa – INS, DJS, ISJ 

Gradul de solicitare a 

cadrelor didactice 

Numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial/ 

numărul cadrelor didactice din învățământul primar și 

gimnazial 

u.m.: elevi / cadru didactic 

sursa – INS, DJS, ISJ 

CULTURĂ 

Indicatori Modalitate de calcul 

Indicele de cuprindere 

la lectură 

Numărul abonaților bibliotecilor municipale și 

orășenești/populația urbană 
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u.m.: % 

sursa – INS, DJS  

Indicele de circulație a 

documentelor 

Volume elberate/volume existente în bibliotecile municipale 

și orașenești * 100 

u.m.: % 

sursa – INS, DJS 

Indicele de lectură a 

cititorilor 

Volume eliberate/ cititori în bibliotecile municipale și 

orășenești * 100 

Capacitatea sălilor de 

spectacole 

Locuri disponibile în săli de spectacole/populația urbană * 

10000 

u.m.: locuri/10000 locuitori 

sursa – INS, DJS 

TRANSPORT PUBLIC 

Indicatori Modalitate de calcul 

Dotarea cu vehicule de 

transport public urban 

Numărul autovehiculelor în inventar/populația * 10000 

u.m.: autovehicule/10000 locuitori 

sursa – INS, DJS 

Intensitatea utilizării 

parcului auto 

Pasageri transportați/1000/autovehicule de transport public 

în inventar 

u.m.: mii persoane/mijloc de transport 

sursa – INS, DJS 
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6. VIZIUNE DE DEZVOLTARE 

6.1 VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIUULUI HUȘI 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiuului HUȘI pentru perioada 

2021-2027 pornește de la propunerile regăsite în cadrul viziunii din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Municipiuului HUȘI pentru perioada 2016-2020, pe care le 

validează și le completează. 

În anul 2027, municipiuul HUȘI este un centru urban competitiv la nivel județean, 
concurând din punct de vedere socio-economic, cu municipiile din județ, cu alte centre 
urbane performante din regiune. Municipiuul HUȘI are un mediu economic revigorat, 
este plin de vitalitate, prietenos cu mediul, asigură o calitate sporită a vieții și 
oportunități pentru locuitorii săi prin servicii publice performante și o calitate ridicată 
a spațiului public. Totodată, HUȘI este un municipiu inteligent, inovator, aflându-se într-
o permanentă dezvoltare.  

La nivelul anului 2027, municipiuul HUȘI are un mediu de afaceri local dinamic și 

activ, favorabil investițiilor și care atrage în mod constant investitori din domenii 

diverse. Municipiuull își valorifică potențialul economic în domeniul logistic, prin 

transformarea într-un principal nod logistic, sprijinit de conexiuni cu teritoriul variate 

și eficiente. 

În anul 2027, municipiuul HUȘI prezintă o stagnare a tendințelor demografice 

anterioare de scădere a populației, reușind să păstreze un număr relativ constant de 

locuitori, ca urmare a îmbunătățirii performanțelor sectorului economic și a dezvoltării 

unor dotări și servicii publice eficiente. Infrastructura de sănătate beneficiază de unități 

sanitare dotate cu echipamente performante și de cadre medicale calificate. 

Infrastructura de educație prezintă unități școlare modernizate, dotate cu echipamente 

digitale, care asigură o calitate sporită a procesului didactic (programă și modalități de 

instruire) aliniat la performanțele europene. Municipiuul își dezvoltă o rețea de spații 

verzi și spații publice moderne, de o calitate sporită, inclusiv prin existența unui 

patrimoniu natural valorificat și protejat adecvat. Este un municipiu plin de vitalitate cu 

opțiune variate de petrecere a timpului liber, de participare la evenimente culturale și 

la evenimente sportive, care sunt promovate în mod constant, creativ și adaptat din 

perspectiva modalităților și canalelor de comunicare pentru diferitele categorii de 

vârstă. În anul 2027, toate cartierele beneficiază de dotări de proximitate și de spații 

comunitare dedicate locuitorilor, în care sunt facilitate interacțiunile sociale. 

Zonele urbane dezavantajate beneficiază de locuințe care prezintă condiții 
prielnice de locuire, unde calitatea vieții este sporită. Copiii, adulții, vârstnicii și 
grupurile defavorizate sunt susținute prin intermediul serviciilor sociale dedicate 
tuturor tipurilor de nevoi specifice. Centrele sociale au capacități adaptate nivelului de 
cerere și asigură servicii integrate.  
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Din punct de vedere al asistenței sociale a persoanelor vârstnice, este 
implementat un sistem de monitorizare a persoanelor vârstnice prin echiparea acestora 
cu dispozitive smart care măsoară în timp real starea generală de sănătate și transmit 
alerte reprezentantului desemnat din partea furnizorului de servicii socio-medicale și/ 
sau membrilor familiei, în funcție de o serie de parametri prestabiliți.  

Municipiuul prezintă o accesibilitate locală sporită și o mobilitate urbană 
durabilă.  

Zona centrală este revitalizată și dispune de o gamă variată de activități și dotări 
de interes public, respectiv de dotări socio-culturale atractive, destinate tuturor 
categoriilor de utilizatori, dezvoltate în relație cu rețeaua de spații publice și spații verzi. 
Fondul locativ din această zonă este reabilitat și modernizat, patrimoniul este 
valorificat, iar întreaga zonă prezintă o imagine urbană coerentă, unitară și 
reprezentativă.  

Municipiuul HUȘI este un municipiu curat care dispune de un management 
eficient al deșeurilor, exploatează sursele de energie regenerabilă și gestionează într-o 
manieră durabilă provocările asociate schimbărilor climatice și factorilor de mediu. De 
asemenea, toate gospodăriile sunt deservite de rețele tehnico-edilitare modernizate și 
eficiente.  

Este un centru urban caracterizat de o societate civilă activă, echilibrată și bine 
organizată, al cărui sistem de valori este bazat pe educație și simț civic, care prezintă un 
nivel sporit de coeziunea comunitară.  

Totodată, este un municipiu inteligent, apreciat pentru calitatea vieții, condus 
printr-o guvernare locală responsabilă, deschisă și îndreptată către cetățeni, flexibilă și 
proactivă în anticiparea nevoilor comunității.  

Administrația publică locală este caracterizată printr-o performanță digitală 
crescută. Aceasta include o serie de servicii publice electronice integrate, adaptate 
transformărilor digitale, care facilitează interacțiunea digitală rapidă dintre cetățeni și 
autoritatea publică. Structura de personal a administrației publice, prezintă în cadrul 
său, personal cu competențe digitale sporite, competent în gestiunea platformelor 
electronice necesare interacțiunii digitale cu cetățenii.  

În vederea atingerii viziunii propuse, obiectivele și acțiunile prevăzute în 
strategie vizează depășirea provocărilor și valorificarea oportunităților identificate 
anterior, pe următoarele paliere: demografie, economie, social, mediu și schimbări 
climatice și dezvoltare urbană.  

La baza dezvoltării municipiuului HUȘI pe termen mediu și lung stă reconectarea 
municipiuului la nivel spațial, funcțional, social și economic prin remedierea 
deficiențelor menționate anterior și prin valorificarea elementelor de potențial și a 
competențelor distinctive ale acestuia.  

În acest context, investițiile din perioada 2021 – 2027 vor avea în vedere 
potențarea elementelor competitive ale municipiuului, în paralel cu dezvoltarea 
echilibrată a restului teritoriului și reducerea decalajelor dintre zonele urbane și dintre 
categoriile sociale.  
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În acest sens Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiuului HUȘI pentru 
perioada 2021-2027 propune 5 obiective strategice, o serie de obiective specifice, 
direcții de acțiune și un portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea urbană 
integrată a municipiului. Cele 5 obiective strategice aferente viziunii de dezvoltare a 
municipiuului HUȘI sunt următoarele:  
 Obiectivul strategic 1 (O1) – HUȘI - centru economic de importanță județeană, 

performant în domeniile cu potențial local ridicat și atractiv pentru forța de 
muncă din zona periurbană;  

 Obiectivul strategic 2 (O2) – HUȘI - municipiu atractiv cu calitate crescută a 
locuirii și serviciilor publice și oportunități diverse pentru petrecerea timpului 
liber;  

 Obiectivul strategic 3 (O3) - HUȘI - municipiu accesibil, bine conectat în teritoriu, 
cu un sistem durabil de mobilitate urbană;  

 Obiectivul strategic 4 (O4) - HUȘI - municipiu verde, rezilient și cu un impact 
redus asupra mediului;  

 Obiectivul strategic 5 (O5) - HUȘI - municipiu cu administrație publică 
performantă.  

 

6.2 CONCEPTUL DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ  

Viziunea de dezvoltare spațială a municipiuului HUȘI atinge o serie de domenii 
complementare și interdependente care fac necesară implementarea corelată a unor 
proiecte de dezvoltare pentru a asigura o dezvoltare economică, socială, urbanistică și 
de mediu coerentă. În acest sens au fost identificate, în cadrul portofoliului de proiecte, 
o serie de proiecte prioritare concentrate pe rezolvarea celor mai importante provocări 
și pe conturarea unor zone. Conceptul de dezvoltare spațială se bazează pe ideea de 
echilibrare a diferitelor zone ale municipiului care prezintă deficiențe de dezvoltare, de 
potențare a zonelor care reprezintă nuclee de dezvoltare locală și de asigurare a unei 
infrastructuri eficiente și durabile care conectează aceste zone.  

În acest sens, se urmărește punerea în valoare a zonei centrale, prin asigurarea 
unui cadru adecvat de desfășurare a unor activități economice, culturale, sociale 
atractive, dinamice, orientate către toate categoriile sociale. Investițiile prioritare au în 
vedere dezvoltarea infrastructurii socio-culturale, crearea dotări comunitare coerente 
care să răspundă eficient cerințelor locuitorilor de utilizare a spațiilor, revitalizarea 
fondului locativ, crearea unui cadru coerent de dezvoltare a activităților economice, 
modernizarea și completarea rețelei de spații publice și spații vezi și ameliorarea 
imaginii urbane.  
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7. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE 

7.1 OBIECTIVUL STRATEGIC 1 (O1) - HUȘI - CENTRU ECONOMIC DE 

IMPORTANȚĂ JUDEȚEANĂ, PERFORMANT ÎN DOMENIILE CU POTENȚIAL 

LOCAL RIDICAT ȘI ATRACTIV PENTRU FORȚA DE MUNCĂ DIN ZONA 

PERIURBANĂ 

Prin acest obiectiv se urmărește conturarea poziției municipiului ca centru 
economic de importanță județeană, prin valorificarea elementelor de potențial asociate 
domeniilor economice ce pot fi valorificate într-o manieră performantă (agricultura și 
logistica) și prin sporirea nivelului de atractivitate pentru forța de muncă atât din 
municipiu, cât și din zona periurbană, prin asigurarea oportunităților de formare și 
angajare, respectiv prin sporirea calității vieții. Totodată, se urmărește concentrarea 
resurselor către sprijinirea producătorilor locali și deschiderea către noi piețe de 
desfacere ce permit specializarea economiei locale, ceea ce va avea ca efect crearea de 
locuri de muncă atractive.  

Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor 
locale, bazat pe antreprenoriat și resursă umană bine calificată  

Diversificarea economică și sporirea performanțelor pe acest palier reprezintă 
elemente de bază ca municipiuul HUȘI să devină un mediu favorabil dezvoltării 
afacerilor locale. Astfel, se are în vedere crearea infrastructurii de sprijin pentru mediul 
de faceri, care să reprezinte baza pentru dezvoltarea antreprenoriatului și a resursei 
umane bine calificate. Mai mult, se urmărește crearea unui cadru prielnic atragerii de 
investiții prin acordarea de sprijin pentru realizarea de investiții productive și prin 
derularea unor programe de reconversie profesională care să asigure o calitate crescută 
a forței de muncă.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D1.1.1 Sprijinirea mediului de afaceri pentru realizarea de investiții 

productive și creșterea calității forței de muncă  
 D1.1.2. Crearea cadrului favorabil atragerii de investiții  

 

7.2 OBIECTIVUL STRATEGIC 2 (O2) - HUȘI - MUNICIPIU ATRACTIV CU CALITATE 

CRESCUTĂ A LOCUIRII ȘI SERVICIILOR PUBLICE ȘI OPORTUNITĂȚI DIVERSE 

PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER  

Asigurarea unui cadru urban atractiv, cu o calitate crescută a locuirii cu servicii 
sociale bine dezvoltate, cu oportunități variate de petrecere a timpului liber este 
esențială pentru transformarea municipiuului HUȘI într-un municipiu competitiv, 
capabil să asigure o calitate crescută a locuirii și să atragă noi locuitori și noi activități 
economice performante. În acest scop au fost definite o serie de obiective specifice și 
direcții de acțiuni, respectiv proiecte prioritare care urmăresc dezvoltarea 
infrastructurii socio-culturale, regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe 
colective, revitalizarea spațiilor publice și ameliorarea imaginii urbane, regenerarea 
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zonelor urbane dezavantajate, respectiv revitalizarea zonei centrale. Toate acestea vor 
contribui la dezvoltarea municipiului și la asigurarea unui nivel sporit de atractivitate 
care va avea impact asupra preferințelor populației (în special a tinerilor și populației 
active) de a rămâne sau de a reveni în municipiuul HUȘI.  

a. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne 
și atractive, adecvate necesităților populației  
Obiectivul urmărește asigurarea unei infrastructuri socio-culturale moderne, 

accesibile locuitorilor și a unor servicii publice competitive adaptate nevoilor tuturor 
categoriilor de utilizatori. Existența unei infrastructuri de servicii publice echilibrate și 
moderne reprezintă un element esențial pentru municipiu, mai ales în contextul 
prezentului profil socio-demografic care prezintă, din perspectiva evoluției 
demografice, tendințe negative.  

 
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  

 D2.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de 
învățământ și a serviciilor educaționale;  

 D2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate;  

 D2.1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale;  
 D2.1.4. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale;  
 D2.1.5. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sport și 

agreement;  
 D2.1.6. Diversificarea activităților culturale, sportive și recreative 

desfășurate în municipiuul HUȘI; 
  

b. Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu 

o calitate crescută a spațiului public și a fondului construit 

Obiectivul urmărește asigurarea unui cadru urban aferent zonei centrale de o 
calitate ridicată, care să asigure un acces facil către zonele principale de interes public, 
să valorifice elementele de patrimoniu, să creeze o imagine urbană coerentă, unitară și 
reprezentativă. Se propune creșterea calității spațiilor publice și a spațiilor verzi din 
cadrul municipiului prin propuneri de reorganizare sau reamenajare a unor spații 
existente pentru a corespunde cerințelor actuale de utilizare a spațiilor publice. De 
asemenea, sunt avute în vedere intervenții de reabilitare și modernizare a instituțiilor 
publice din zona centrală. 

În momentul de față în zona centrală a Municipiului Huși se găsesc 4 zone de 
interes public a căror calitate poate fi îmbunățită major astfel: 
 Parc Rodina amplasat pe strada General Teleman, nr. 14 având o suprafață de 

5784 mp; 
 Parc Pompieri amplasat pe strada M. Kogalniceanu, nr. 16 având o suprafață de 

1919 mp; 
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 Parc Cercetașului amplasat pe strada I. Cuza, nr. 10A având o suprafață de 3042 
mp; 

 Parcul Cuza-Vodă amplasat pe strada Al. Giugaru, nr. 3 având o suprafață de 7100 
mp; 
 
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  

 D2.2.1. Creșterea calității fondului construit aferent instituțiilor publice 
aparținând administrației publice locale; 

 D2.2.2. Ameliorarea imaginii urbane și creșterea calității spațiului public 
major și a fondului locativ din zona central;  

 D2.2.3. Dezvoltarea și completarea sistemului de dotări comunitare.  
 

c. Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a 

locuirii  

Prin acest obiectiv sunt vizate intervenții integrate de regenerare urbană a 
cartierelor de locuințe colective. Acestea vor urmări revitalizarea spațiilor publice 
aferente ansamblurilor de locuințe colective: amenajare spații verzi, spații de recreere, 
locuri de joacă, circulații, și spații de parcare și identificarea unor spații care pot căpăta 
rol de centru de cartier. La modul general, se urmărește ca spațiile interstițiale, care sunt 
utilizate în cea mai mare parte pentru parcări la sol, să fie amenajate astfel încât spațiul 
să fie redat comunităților locale. În ceea ce privește fondul locativ, sunt necesare 
intervenții complexe de reabilitare a clădirilor de locuințe colective: lucrări de 
reabilitare structurală (în cazul clădirilor care prezintă risc seismic), lucrări de 
refațadizare a clădirilor, lucrări de termoizolare a fațadelor și de creștere a eficienței 
termice, lucrări de creștere a eficienței energetice prin modernizare și reabilitare rețele 
termice, inclusiv promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru 
alimentarea acestora.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D2.3.1. Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective în scopul 

creșterii calității locuirii în municipiul HUȘI; 
 
 

 
d. Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate.  

Scopul acestui obiectiv este de a reduce disparitățile din zonele urbane 
dezavantajate prin realizarea de proiecte complexe de regenerare urbană care să 
permită creșterea calității locuirii, asigurarea utilităților publice de bază și asigurarea 
unui cadru care să permită coeziunea socială a acestor comunități. Dat fiind faptul că în 
cadrul municipiului există un procent considerabil al populației care locuiește în astfel 
de zone, se remarcă provocarea de a identifica cele mai potrivite soluții care să vină în 
întâmpinarea problemelor cu care se confruntă aceste persoane, ceea ce va contribui la 
reducerea decalajelor sociale.  
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Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor socio-culturale în zonele 

dezavantajate;  
 D2.4.2. Creșterea accesibilității populației din categoriile dezavantajate la 

locuințe de calitate;  
 D2.4.3. Identificarea și delimitarea așezărilor informale. 

 

e. Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu 

cultural valorificat și protejat corespunzător  

Acest obiectiv urmărește protejarea, valorificarea și conservarea elementelor de 
patrimoniu cultural de pe teritoriul muncipiului – situri arheelogice, inclusiv siturile 
arheologice înscrise în Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial și monumente istorice 
aflate în proprietate publică sau privată. Realizarea de intervențiii de restaurare și 
modernizare a clădirilor monumente istorice de interes public și sprijinirea 
proprietarilor privați trebuie să reprezinte priorități pentru administrația publică 
locală, având în vedere potențialul funcțional al acestor clădiri și rolul pe care îl au în 
conturarea identității locale și imaginii urbane a municipiului și în îmbunătățirea 
acestora.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D2.5.1. Planificare și sprijin pentru protejarea, conservarea și valorificarea 

patrimoniului construit;  
 D2.5.2. Protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniu cultural de 

interes public. 

7.3 OBIECTIVUL STRATEGIC 3 (O3) - HUȘI - MUNICIPIU ACCESIBIL, BINE 

CONECTAT ÎN TERITORIU, CU UN SISTEM DURABIL DE MOBILITATE 

URBANĂ  

La nivelul municipiuului sunt necesare o serie de măsuri care să crescă gradul de 
accesibilitate al municipiuului, să asigure o calitate crescută a infrastructurii rutiere și 
să favorizeze deplasarea nemotorizată. Mobilitatea durabilă reprezintă conceptul cheie 
care trebuie să reprezinte cadrul și baza pentru propunerile identificate, astfel că se 
propune o serie de acțiuni complexe pe termen scurt, mediu și lung care vor contribui 
la creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv, 
coroborate cu măsuri care vizează protecția mediului și regenerarea cadrului urban, vor 
conlucra în cadrul unor proiecte complexe de amenajare a unor coridoare de mobilitate 
urbană durabilă.  

a. Obiectivul specific 3.1. (OS3.1.) Infrastructură rutieră bine dezvoltată, ce 
asigură legături optime în municipiu și în zona periurbană  
Acest obiectiv vizează realizarea de lucrări de reabilitare și modernizare a 

infrastructurii rutiere din municipiu. Aceste măsuri vor contribui la eficientizarea 
transportului rutier în contextul facilitării legăturilor între diferite zone ale 
municipiului, dar și către zona periurbană.  
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Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere  

 
b. Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, 

cu impact redus asupra mediului  
În cadrul municipiuului, prin acest obiectiv, se propune studierea posibilității 

adoptării unui sistem de transport public local care să deservească municipiuul și 
arealul periurban. 

În ceea ce privește transportul public județean, în cadrul infrastructurii actuale, 
sunt necesare măsuri de modernizare a componentelor amplasate în teritoriul 
municipiuului, astfel încât acesta să devină mai atractiv pentru un procent cât mai mare 
de locuitori, inclusiv pentru utlizarea acestuia ca transport local. Scopul final asociat 
acestui obiectiv reprezintă realizarea tranziției către un municipiu al locuitorilor, și nu 
al autoehiculelor.  

 
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  

 D3.2.1. Implementarea transportului public local  
 D3.2.2. Creșterea atractivității transportului public județean  

 
c. Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, 

atractivă și incluzivă pentru deplasări nemotorizate  
Acest obiectiv are în vedere asigurarea și promovarea unei infrastructuri de 

transport nemotorizate care să facă municipiuul atractiv și sigur pentru deplasea 
pietonilor și bicicliștilor. În ceea ce privește infrastructura pietonală, aceasta trebuie să 
fie adaptată tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv celor cu mobilitate redusă. Din 
perspectiva infrastructurii velo, obiectivul vizează dezoltarea unui sistem coerent, sigur 
și atractiv, care să atragă cât mai mulți locuitori înspre utlizarea acestui mod de 
transport, în detrimentul utilizării automobilului personal.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D3.3.1. Promovarea mijloacelor de transport nemotorizate;  
 D3.3.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii destinate deplasării 

pietonale;  
 D3.3.3. Amenajarea infrastructurii destinate transportului velo.  

 
d. Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului 

și a parcării  
La nivelul municipiuului este necesar să se implementeze măsuri de gestiune 

eficientă și inteligentă a traficului și a parcăriilor. Prin acest obiectiv se propun măsuri 
ce au la bază extinderea controlată a parcărilor și gestionarea eficientă a traficului prin 
dezvoltarea unui sistem de management care să permită controlul și monitorizarea într-
o manieră integrată.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
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 D3.4.1. Planificarea mobilității urbane  
 D3.4.2. Extinderea măsurilor de gestiune a traficului  
 D3.4.3. Extinderea parcărilor și a sistemului de plată a parcării 

7.4 OBIECTIVUL STRATEGIC 4 (O4) - HUȘI- MUNICIPIU VERDE, REZILIENT ȘI CU 

UN IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI  

Scopul acestui obiectiv constă în atenuarea provocărilor din domeniul protecției 
mediului și schimbărilor climatice, prin creșterea eficienței energetice a clădirilor și 
infrastructurii tehnice, prin generalizarea utilizării energiei provenite din resurse 
regenerabile, prin modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, prin 
implementarea unui sistem eficient de management al deșeurilor și prin implementarea 
unor măsuri de combatere a riscurilor naturale.  

a. Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil  
Acest obiectiv urmărește asigurarea unui mediu de viață sănătos și durabil prin 

creșterea suprafețelor de spații verzi din muncipiu și prin implementarea de măsuri de 
protecție împotriva riscurilor naturale. În acest sens se va dezvolta un sistem de spații 
verzi la nivelul întregului municipiu, și definirea unor coridoare verzi-albastre, o atenție 
deosebită fiind acordată amenajării de spații de agrement de-a lungul râului Vedea.  

Totodată, calitatea crescută a factorilor de mediu reprezintă un demers esențial 
în obținerea unui calități sporite a vieții populației, ceea ce poate fi realizat prin măsuri 
de prevenție și protecție, și mai mult, prin complementaritatea propunerilor asociate 
acestui obiectiv cu cele referitoare la tranziția către o mobilitate urbană durabilă și la 
regenerarea urbană a cartierelor.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D.4.1.1. Creșterea suprafețelor de spații verzi din municipiu și 

valorificarea rețelei verzi-albastre;  
 D.4.1.2. Protecția împotriva riscurilor naturale;  
 D.4.1.3. Conștientizare populație asupra protecției mediului și efectelor 

schimbărilor climatice  
b. Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Municipiu eficient din punct de vedere 

energetic  
Implementarea de sisteme tehnice care să asigure creșterea eficienței energetice 

a clădirilor publice ca mijloc de protejare a mediului și de reducere a efectelor 
schimbărilor climatice este esențială în contextul aplicării acestui obiectiv. Este necesar 
ca întregul sistem de iluminat public să utilizeze resurse regenerabile pentru 
producerea de energie electrică, dat fiind faptul că în prezent acestea sunt prea puțin 
utilizate.  

 
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  

 D.4.2.1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice;  
 D.4.2.2. Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a sistemului 

de iluminat municipal.  
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c. Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura 
tehnico-edilitară  
Acest obiectiv are în vedere reducerea impactului asupra mediu, creșterea 

calității locuirii și creșterea atractivității municipiuului pentru locuitori și investitori 
prin modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare: 
alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrică și alimentare cu gaze 
naturale. Propunerile realizate au la bază principalele probleme de funcționare 
identificate și nevoia de asigurare a accesului întregii populații a municipiuului la aceste 
rețele tehnico-edilitare de bază.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D.4.3.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 

alimentare cu apă și canalizare;  
 D.4.3.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 

alimentare cu energie electrică;  
 D.4.3.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 

alimentare cu gaze natural;  
 D.4.3.4. Creșterea gradului de valorificare și reciclare a deșeurilor. 

  

7.5 OBIECTIVUL STRATEGIC 5 (O5) - HUȘI - MUNICIPIU CU ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ PERFORMANTĂ  

Proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv urmăresc creșterea capacității 
administrative a autorității publice locale. Eforturile în direcția creșterii capacității 
administrative vor viza eficientizarea și formarea aparatului de specialitate, pentru a 
crește capacitatea de implementare de proiecte de monitorizare și implementare a 
noilor planuri și strategii.  

a. Obiectivul specific 5.1. (OS5.1.) Administrație publică locală cu o capacitate 
crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza strategii și proiecte și de 
a lua decizii bazate pe date  
Pentru elaborarea și implementarea documentelor strategice necesare pentru 

următoarea perioadă de finanțare este necesară sporirea capacității administrative a 
autorității publice locale. Obiectivul propus vizează astfel, prin propunerile aferente, 
dezvoltarea durabilă a municipiuului.  

 
 
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  

 D5.1.1. Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea, 
implementarea și monitorizarea politicilor publice, strategiilor și 
proiectelor;  

 D5.1.2. Actualizarea/ completarea cadrului strategic și operațional la 
nivelul municipiuului. 
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b. Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce 
utilizează soluții digitale  
În contextul digitalizării, este deosebit de importantă dezvoltarea atât a 

serviciilor publice, cât și a competențelor personalului. Astfel, obiectivul propus vizează 
eficientizarea modului de funcționare a autorității publice locale prin utilizarea de noi 
tehnologii și prin informatizarea și integrarea sistemelor și a bazelor de date. Totodată, 
obiectivul urmărește dezvoltare cooperării între direcțiile, compartimentele și serviciile 
primăriei.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:  
 D5.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice digitale;  
 D5.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului. 
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8. PORTOFOLIU DE PROIECTE 
a. Proiecte cu un grad ridicat de maturitate aflate în diverse etape de 

realizare/implementare 

N
R
. 
C
R
T
. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITA
TE 

 

ORIZONT 
DE TIMP 

BUGET 
ESTIMAT 

(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONS
ABILI ȘI 

POSIBILI 
PARTENE

RI 

NIVEL DE 
PRIORITA

TE 

 
Obiectivul strategic 1 (O1) – Huși - centru economic de importanță județeană, performant în domeniile cu 
potențial local ridicat și atractiv pentru forța de muncă din zona periurbană 

 Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor locale, bazat pe antreprenoriat și resursă 
umană bine calificată 

 D1.1.1. Sprijinirea mediului de afaceri pentru realizarea de investiții productive și creșterea calității forței de 
muncă 

* * * 
 

* * * * * 

 
D1.1.2. Crearea cadrului favorabil atragerii de investiții 

1 * * 
 

* 
* 
 

* 
 

* * 

N
R
. 
C
R
T
. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITA
TE 

 

ORIZONT 
DE TIMP 

BUGET 
ESTIMAT 

(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONS
ABILI ȘI 

POSIBILI 
PARTENE

RI 

NIVEL DE 
PRIORITA

TE 

 

Obiectivul strategic 2 (O2) – Huși - municipiu atractiv cu calitate crescută a locuirii și serviciilor publice și 
oportunități diverse pentru petrecerea timpului liber 

 

Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, adecvate necesităților 
populației 

 

D2.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale 

1 

“Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru corp clădire 
C1 al Colegiului Agricol Dimitrie 
Cantemir“ şi echiparea 
infrastructurii educaţionale 
pentru corp clădire C1 al 
Colegiului Agricol Dimitrie 
Cantemir“ cod SMIS 122165 

Contract de 
finantare 
semnat 

 

2021-
2023 

6.720.42
1,12 

POR 2014-
20220, Buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtăde 
proiecte 

2 Achizitionarea de echipamente 
IT în vederea desfasurarii 
activitatilor scolare în contextul 
SARS-COV-2 -  SMIS 144153 
 

Contract de 
finantare 
semnat 

 

2021-
2023 

7.793.47
4,70 

POC 2014-2020, 
Axa prioritara 
Tehnologia 
informatiei si 
Comunicatiilor 
(TIC) pentru o 
ecobomie 
digitala 
competitivă 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 
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3 

Regenerare cartier Corni din 
Municipiul Huși prin 
realizare/dotare infrastructură 
educațională pentru educația 
preșcolară și modernizare spații 
publice urbane- SMIS 125731 
 

Cerere de 
finantare 
depusă, 
proiect aflat 
in etapa de 
evaluare 
economica-
tehnică și 
financiară 

 

2021-
2023 

 5.101.60
2,38 

POR 2021-2027, 
Buget local 

Primaria 
HușiJ 

Lista 
lscurtă de 
proiecte 

 
D2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

1 

“Modernizarea si dotarea 
Ambulatoriului Spitalului 
Municipal “Dimitrie Castroian” 
Husi  
SMIS 126737 
 

Contract de 
finantare 
semnat 

 

2021-
2023 

5.530.84
3,28 

POR 2014-2020, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
D2.1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale 

1 

A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI 
CONCRETE ÎN  COMUNITATE, 
EDUCAȚIE PENTRU  TOȚI,  
SMIS 139987  finantat in cadrul   

Cerere de 
finantare 
depusa – 
proiect aflat 
in etapa de 
evaluare/pr
econtractar
e 

 

2021-
2023 

295.260 
POCU 2014-2020 
- Axei Prioritară 
5, Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

2 

SIS-HUȘI – Servicii Integrate 
Socio-medicale pentru Huși 
Comunitate Incluzivă,  SMIS   
139988   

Cerere de 
finantare 
depusa – 

proiect aflat 
in etapa de 

evaluare/pr
econtractar

e 

 

2021-
2023 

295.260 
POCU 2014-2020 
- Axei Prioritară 
5, Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

3 

Dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire la domiciliu pentru 
varstnici și persoane cu 
dizabilități – reabilitare Școala 
Corni și înființarea unui Centru 
Multifuncțional în ZUM 1 - SMIS 
138389 

Cerere de 
finantare 
depusa – 

proiect aflat 
in etapa de 

evaluare/pr
econtractar

e 

 

2021-
2023 

843.334,
62 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/

OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 

Construcția unui centru multi-

funcțional în ZUM 3-Dric – SMIS 

138482 

 

Cerere de 
finantare 
depusa – 
proiect aflat 
in etapa de 
evaluare/pr
econtractar
e 

 

2021-
2023 

2..541.01
6,67 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/
OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 

Lucrari de infrastructura 

stradala cartier Dric 2 si Dric3 

din municipiul Husi jud.Vaslui – 

SMIS 138579 

 

Cerere de 
finantare 
depusa – 

proiect aflat 
in etapa de 

evaluare/pr
econtractar

e 

 

2021-
2023 

2.633.90
2,49 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/

OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 

Reabilitare clădire ”Baia 
populară” și înființarea unui 

centru social de urgență în mun. 
Huși  SMIS  142240  

 

Cerere de 
finantare 
depusa – 

proiect aflat 
in etapa de 

evaluare/pr

 

2021-
2023 

2.272.70
1,59 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/

OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 
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econtractar
e 

 

Reabilitarea dispensarului Casa 
Ralea și înființarea unui centru 
de recuperare medicală pentru 
adulți și copii  SMIS 142238 

 

Cerere de 
finantare 
depusa – 

proiect aflat 
in etapa de 

evaluare/pr
econtractar

e 

 

2021-
2023 

1.848.87
3,94 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/

OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
D2.1.4. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale 

1 

Înființare centru cultural-
educațional- 

Reabilitare/modernizare Casa 
Moruzi(Atelier Scoala1-AI 

Cuza)- SMIS  142239    
 
 
 
 

Cerere de 
finantare 
depusa – 

proiect aflat 
in etapa de 

evaluare/pr
econtractar

e 

 

2021-
2023 

2.434.82
8,45 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/

OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
Înființarea Clubului Seniorilor 

din Huși     

Cerere de 
finantare in 

curs de 
elaborare 

 

2021-
2023 

8.365.70
0 

POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/

OS9.1, Axa 
prioritara 9, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
D2.1.5. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sport și agrement 

1 

 Construirea unui teatru de vară 

în Zona Recea 

 

Documentat
ie tehnic 

elaborarata, 
Cerere de 

finantare in 
curs de 

elaborare 

 

2021-
2022 

1.230.25
0 

POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/

OS9.1  Axa 

prioritara 9, 

Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
D2.1.6. Diversificarea activităților culturale, sportive și recreative desfășurate în Municipiul Huși 

* * * 
 

* * * * * 

 Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu o calitate crescută a spațiului public 
și a fondului construit 

 
D2.2.1. Creșterea calității fondului construit aparținând administrației publice locale 

* * *  * * * * * 

 D2.2.2. Ameliorarea imaginii urbane și creșterea calității spațiului public major și a fondului locativ din 
municipiu 

* * * 
 

* * * * * 

 
D2.2.3. Dezvoltarea și completarea sistemului de dotări comunitare 

* * * 

 

* * * * * 

 
Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a locuirii 

 
D2.3.1. Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective 

* * *  * * * * * 
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Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate 

 
D2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor socio-culturale în zonele dezavantajate 

* * *  * * * * * 
 

D2.4.2. Creșterea accesibilității populației din categorii dezavantajate la locuințe de calitate 

* * * 
 

* * * * * 

 Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu cultural valorificat și protejat 
corespunzător 

 
D2.5.1. Planificare și sprijin pentru protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului construit 

* * * 
 

* * * * * 

 Obiectivul strategic 3 (O3) – Huși - Municipiu accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem durabil de 
mobilitate urbană 

 Obiectivul specific 3.1. (OS3.1.) Infrastructură rutieră bine dezvoltată, ce asigură legături optime în municipiu și 
în zona periurbană 

 
D3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 

* * *  * * * * * 

 
Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus asupra mediului 

1 “Reducerea emisiilor de carbon 

în municipiul Huşi bazată pe 

Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă”  

 

Contract de 
finantare 
semnat 

 

2021-
2023 

39.323.0
95,89 

POR 2014-2020, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
D3.2.2. Creșterea atractivității transportului public județean 

* * * 

 

* * * * * 

 Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, atractivă și incluzivă pentru deplasări 
nemotorizate 

* * * 
 

* * * * * 

 
D3.3.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii destinate deplasării pietonale 

* * *  * * * * * 

 
D3.3.3. Amenajarea infrastructurii destinate transportului velo 

* * * 
 

* * * * * 

 
Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării 

 
D3.4.1. Planificarea mobilității urbane 

* * * 
 

* * * * * 

 
D3.4.2. Extinderea măsurilor de gestiune a traficului 

 
D3.4.3. Extinderea parcărilor și a sistemului de plată a parcării 

 
Obiectivul strategic 4 (O4) - Huși - municipiu verde, rezilient și cu un impact redus asupra mediului 

 
Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil 

 
D.4.1.1. Creșterea suprafețelor de spații verzi din municipiu și valorificarea rețelei verzi 
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* * * 

 

* * * * * 

 
Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Municipiu eficient din punct de vedere energetic 

 
D.4.2.1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

1 

“Reabilitarea termica/ 

modernizare sediul Primariei 

municipiului Husi” SMIS 

117872 

 

Contract de 
finantare 
semnat 

 

2021-
2022 

5.492.55
5,17 

POR 2014-2020, 
Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurta de 
proiecte 

 
D.4.2.2. Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 

* * * 
 

* * * * * 

 
Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-edilitară 

 
D.4.3.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare 

* * * 
 

* * * * * 

 
D.4.3.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu energie electrică 

* * * 
 

* * * * * 

 
D.4.3.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale 

* * * 
 

* * * * * 

 
Obiectivul strategic 5 (O5) - Huși – Municipiu cu administrație publică performantă 

 

Obiectivul specific 5.1. (OS5.1.) Administrație publică locală cu o capacitate crescută de a dezvolta, implementa 
și monitoriza strategii și proiecte și de a lua decizii bazate pe date 

* * * 

 

* * * * * 

 
D5.1.2. Actualizarea/ completarea cadrului strategic și operațional la nivelul municipiului 

* * * 

 

* * * * * 

 
Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții digitale 

 
D5.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice digitale 

1 

“Introducerea de sisteme 

informatice pentru optimizarea 

proceselor in Municipiul Husi”     

SMIS 128787 
 
 

Contract de 
finantare 
semnat 

 

2021-
2022 

3.928.00
0 

POCA 2014-
2020, Buget local 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 
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2 

Implementare Solutii 

informatice integrate pentru 

simplificarea procedurilor 

administrative vizând 

competențele partajate, în 

cadrul Primăriei Municipiului 

Huși  

 
 

Cerere de 
finantare in 

evaluare 

 

2021-
2023 

3.100.23
0 

POCA 2014-

2020, Buget local 

 

Primaria 
Huși 

Lista 
scurtă de 
proiecte 

 
D5.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului 

* * *  * * * * * 

 

b. Proiecte cu un grad maturitate scăzut 

N
R. 
CR
T. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 

 

ORIZONT 
DE TIMP 

BUGET 
ESTIMAT 

(LEI) 

POSIBILE 
SURSE DE 

FINANȚARE 

RESPON
SABILI 

ȘI 
POSIBILI 
PARTEN

ERI 

NIVEL 
DE 

PRIORI
TATE 

 
Obiectivul strategic 1 (O1) – Huși - centru economic de importanță județeană, performant în domeniile cu potențial local 
ridicat și atractiv pentru forța de muncă din zona periurbană 

 Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor locale, bazat pe antreprenoriat și resursă umană 
bine calificată 

 
D1.1.1. Sprijinirea mediului de afaceri pentru realizarea de investiții productive și creșterea calității forței de muncă 

1 

Înființare birou de informare 
și sprijin pentru companii, ce 
promovează sursele de 
finanțare disponibile, oferă 
consiliere cu privire la modul 
de accesare a fondurilor, 
facilitează accesul companiilor 
la servicii specializate de 
sprijin pentru afaceri. 

Idee 

 

2027 200,000 
POR 2021-

2027, Buget 
local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 

Programe de 
formare/conversie 
profesională în parteneriat cu 
unitățile de învățământ, 
AJOFM, companii interesate. 

Idee 

 

2027 400,000 
PO Educație 
si Ocupare 

Primaria 
Huși, ISJ, 
AJOFM 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 

Susținerea și facilitarea 
parteneriatelor între liceele și 
agenții economici în vederea 
organizării de stagii de 
practică 

Idee 

 

2027 400,000 
POR 2021-

2027, buget 
local 

Primaria 
Huși,  ISJ, 

actori 
economic

i 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D1.1.2. Crearea cadrului favorabil atragerii de investiții 

4 

Inventarierea, cartarea și 
evaluarea activelor (spații 
construite, terenuri) 
disponibile pentru investiții și 
crearea unei baze de date 
informatice, corelată cu baza 
de date urbane și PUG 

Idee 

 

2023 130,000.00 Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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6 
Actualizare Plan Urbanistic 
General 

Idee 

 

2023 350,000.00 Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

7 
Proiect integrat de regenerare 
urbană a zonei centrale 

Idee 

 

2024 

  

POR 2021-
2027, buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

8 
Acordarea de facilități fiscale 
investitorilor care deschid 
afaceri noi în municipiu și 
creează locuri de muncă 

Idee 

 

2022-2027 

* * 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

9 

Supraimpozitarea 
proprietarilor terenurilor 
aflate în proprietate privată ce 
sunt neutilizate, degradate, și 
pot fi redate în circuitul 
economic 
 
 

Idee 

 

2022-2027 

* * 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

N
R. 
CR
T. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 

 

ORIZONT 
DE TIMP 

BUGET 
ESTIMAT 

(LEI) 

POSIBILE 
SURSE DE 

FINANȚARE 

RESPON
SABILI 

ȘI 
POSIBILI 
PARTEN

ERI 

NIVEL 
DE 

PRIORI
TATE 

 

Obiectivul strategic 2 (O2) – Huși -municipiu atractiv cu calitate crescută a locuirii și serviciilor publice și oportunități 
diverse pentru petrecerea timpului liber 

 

Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, adecvate necesităților populației 

 

D2.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale 

1 

Intervenții complexe de 
reabilitare a unităților școlare 
(școli și licee) și preșcolare 
(reabilitare, modernizare, 
creștere eficiență energetică și 
echipare, amenajare 
terenurilor de sport, 
amenajare terenurilor libere) 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 

Sprijinirea excelenței în 
educație prin organizarea de 
concursuri, cursuri suport 
pentru elevi 
 

Idee 

 

2021-2027 400,000.00 Buget local 

Primaria 
Huși, ISJ, 

actori 
economic

i 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 
Creșterea competențelor 
digitale ale cadrelor didactice 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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Reabilitare/modernizare/dota
re a corpurilor de clădiri ale 
Liceul tehnologic ”Ioan 
Corivan” Huși 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Reabilitare/modernizare/dota
re a corpurilor de clădire 
Școala Anastasie Panu Huși 
(Școala nr.3) 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Modernizare/dotare a 
corpului de clădire Colegiul 
Național „Cuza Vodă” 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Reabilitare/modernizare/dota
re a corpurilor de clădiri ale 
Școlii I. Creangă (Școala nr.2) 
 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Reabilitare/modernizare/dota
re a corpurilor de clădiri ale 
Școlii M. Sadoveanu (Școala 
nr.1) 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Modernizare/dotare a 
corpului de clădire Seminarul 
Teologic ”Ioan Gură de 
Aur”Huși 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027   

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși, ISJ 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

1 
Dotarea ambulatoriului de 
specialitate –etapa a II-a 

Idee 

 

2021-2027 3,000,000.00 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 

Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea cabinete medicale 
aparținând sistemului public 
de sănătate 

Idee 

 

2021-2027 
10,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 
 
 
 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D2.1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale 

1 
Realizarea unui centru de 
sprijin pentru victimele 
violenței domestice 

Idee 

 

2021-2027 2,000,000.00 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 
 
 
 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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D2.1.4. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale 

1 

Consolidarea și reabilitarea 
monumentelor istorice de pe 
raza Municipiului Huși 
 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027  

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Consolidarea/Reabilitarea/Mo
dernizarea/Dotarea corpurilor 
de clădiri din strada Fundătura 
Viticulturii, nr.1 

Idee 

 

2021-2027  

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Consolidarea/  Reabilitarea/ 
Modernizarea/ Dotarea   

Catedrala Episcopală ”Petru și 

Pavel” 

Palat Episcopal 

Zidul de împrejmire a 

Catedralei Episcopale ”Petru și 

Pavel” 

Muzeu Episcopal 

 

Idee 

 

2021-2027  

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D2.1.5. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sport și agrement 

1 
 Reabilitarea complexului 
sportiv 

Idee 

 

2021-2027 
15,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local, CNI 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 

Modernizarea spatiilor de 
promenada, loisir, agrement, 
parcuri, locuri de joaca pentru 
copii 

Idee 

 

2021-2027 
15,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local, CNI 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 Construire bazin de înot Idee 

 

2021-2027 
15,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR, 
PNDL, Buget 

local, CNI 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D2.1.6. Diversificarea activităților culturale, sportive și recreative desfășurate în Municipiul Huși 

1 
Organizarea de evenimente 
culturale anuale 

Idee 

 

2021-2027 200,000.00 

AFCN, Buget 
Local, 

Sponsori 
privați, POR 
2021 – 2027 

 
 
 
 
 

Primaria 
Huși 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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 Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu o calitate crescută a spațiului public și a 
fondului construit 

 
D2.2.1. Creșterea calității fondului construit aparținând administrației publice locale 

1 
* 
 
 
 

* 

 

* * * * * 

 
D2.2.2. Ameliorarea imaginii urbane și creșterea calității spațiului public major și a fondului locativ din municipiu 

1 

Regenerarea urbană integrată 
a zonei centrale - ansambluri 
de locuințe colective și 
reglementare partere 
comerciale (intervenții 
complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și 
creștere a eficienței energetice, 
amenajare spații verzi de 
condominium, circulații, 
parcări) 
 

Idee 

 

2021-2027 
15,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 

Asigurarea integrității 
patrimoniului public și a unui 
nivel înalt de siguranță a 
tuturor cetățenilor prin 
instalarea unui sistem de 
supraveghere video si sistem 
senzori  
 

Idee 

 

2021-2027 1,500,000.00 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 

 
 
Amenajarea zonei de agrement 

Recea ca zona de promenada( 

crearea conditii de dezvoltare 

ecosisteme pritenoase cu 

mediu, zona locala protejata) 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D2.2.3. Dezvoltarea și completarea sistemului de dotări comunitare 

1 
Modernizare toalete publice 
existente și amenajarea de noi 
toalete publice 

Idee 

 

2021-2027 1,500,000.00 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 

Realizarea de canale 
tehnologice care sa permita 
introducerea in subteran a 
tuturor cablurilor de pe stalpi 
(retea electrica, retea electrica 
ptr iluminat public, cabluri tv 
si internet, etc) si marcarea lor 
distincta 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 

Achizitie si montaj Statii de 

incarcare auto electrice 

 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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4 

Achizitie utilaje moderne 
pentru curatenie in Mun Husi 
pentru reducerea 
concentratiilor  pulberilor in 
suspensie in aer 
(imbunatatirea calitatii 
aerului) 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
Construirea unei capele 
mortuare moderne cu 4 
corpuri si corp administrativ 

Idee 

 

2021-2027 * Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
Achizitionarea unei masini 
pentru deservirea clientilor 
pentru activitatea specifică 

Idee 

 

2021-2027 * Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 

Construirea de boxe pentru 
deseuri cu specificatii de 
sortare in cadrul cimitirelor 
municipale 

Idee 

 

2021-2027 * Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
Achizitionarea de unelte si 
utilaje pentru intretinerea 
cimitirelor municipale 

Idee 

 

2021-2027 * Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
Modernizarea aleilor 
principale si secundare din 
cadrul cimitirelor municipale 

Idee 

 

2021-2027 * Buget local 
Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a locuirii 

 
D2.3.1. Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective 

1 

Regenerarea urbană integrată 
a ansamblului de locuințe 
colective și organizare centru 
de cartier (intervenții 
complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și 
creștere a eficienței energetice, 
amenajare spații verzi, locuri 
de joacă, spații de recreere, 
circulații, parcări) 
 
 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027 
15,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate 

 
D2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor socio-culturale în zonele dezavantajate 

1 Proiect integrat de regenerare 
urbana a zonelor 
marginalizate 

Idee 

 

2021-2027 

  

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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D2.4.2. Creșterea accesibilității populației din categorii dezavantajate la locuințe de calitate 

1 
Locuințe pentru tineri 
destinate închirierii 

Idee 

 

2021-2027 

  
ANL, buget 
local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu cultural valorificat și protejat corespunzător 
 

D2.5.1. Planificare și sprijin pentru protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului construit 

1 
Realizare GIS la nivelul 
intregului UAT 

Idee 

 

2021-2027 500000 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul strategic 3 (O3) – Huși - Municipiu accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană 
 Obiectivul specific 3.1. (OS3.1.) Infrastructură rutieră bine dezvoltată, ce asigură legături optime în municipiu și în zona 

periurbană 
 

D3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 

1 
Modernizare strazi / 
infrastructură rutieră 

Idee 

 

2021-2027 
20,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus asupra mediului 

1 

Implementare transport public 
local în municipiul Huși și zona 
periurbană (amenajare stații 
de transport public local, 
amenajare centre/puncte de 
achiziție a titlurilor de 
călătorie) 
 

Idee 

 

2021-2027 
25,000,000.0

0 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D3.2.2. Creșterea atractivității transportului public județean 

1 
Amenajarea stațiilor de 
transport public județean de 
pe teritoriul municipiului Huși 
 

Idee 

 

2021-2027 500,000.00 
POR 2021-

2027, Buget 
CJ Vaslui 

Primaria 
Huși, CJ 
Vaslui 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, atractivă și incluzivă pentru deplasări nemotorizate 

1 
Campanie de promovare a 
beneficiilor utilizării 
mijloacelor de transport 
nemotorizate 

Idee 

 

2021-2027 50,000.00 
POR 2021-

2027, Buget 
local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

D3.3.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii destinate deplasării pietonale 

1 
Modernizare și reabilitare 

trotuare 
Idee 

 

2021-2027 5,000,000.00 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

D3.3.3. Amenajarea infrastructurii destinate transportului velo 

1 
Amenajare piste de biciclete si 

parcări biciclete 
Idee 

 

2021-2027 1500000 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării 

 
D3.4.1. Planificarea mobilității urbane 

1 
Actualizare PMUD si Studii 

trafic 
Idee 

 

2021-2027 150000 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

D3.4.2. Extinderea măsurilor de gestiune a traficului 
 

D3.4.3. Extinderea parcărilor și a sistemului de plată a parcării 
 

Obiectivul strategic 4 (O4) - Huși - municipiu verde, rezilient și cu un impact redus asupra mediului 
 

Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil 
 

D.4.1.1. Creșterea suprafețelor de spații verzi din municipiu și valorificarea rețelei verzi 

1 
Amenajarea peisagistică a 
spațiilor verzi, inclusive 

reabilitarea celor existente 
Idee 

 

2021-2027 1500000 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 
Colectare deșeuri terenuri 

virane din municipiul Huși și 
igienizare terenuri 

Idee 

 

2021-2027 1000000 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Municipiu eficient din punct de vedere energetic 
 

D.4.2.1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

1 
Creșterea eficientei energetice 

a clădirilor publice 
Idee 

 

2021-2027 10000000 
Buget local, 
PO 
Dezvoltare 
Durabilă 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

D.4.2.2. Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 

  

Reabilitarea, modernizarea și 
extinderea sistemului de 
iluminat public 

Idee 

 

2021-2027 10000000 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-edilitară 
 

D.4.3.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare 

1 Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea rețelei de 
alimentare cu apă  

Idee 

 

2021-2027 

* 
POIM 2021-
2027 

Primaria 
Huși, 

Operator 
apa canal 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea rețelei de 
canalizare 

Idee 

 

2021-2027 

* 
POIM 2021-
2027 

Primaria 
Huși, 

Operator 
apa canal 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

D.4.3.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu energie electrică 

1 
Trecerea cablurilor de medie 
și joasă tensiune în subteran 
(LES) 

Idee 

 

2021-2027 

* 

POR 2021 - 
2027 PODD 
2021 – 2027 

 
 
 
 
 
 

Primaria 
Huși, 

Distribuit
or 

energie 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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D.4.3.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale 

1 
Extinderea rețelelor de 
alimentare cu gaze naturale pe 
toată suprafața municipiului 
Huși 

Idee 

 

2021-2027 

* 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR, 

PNDL, CJ 

Primaria 
Huși, 

Distribuit
or gaze 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 

Obiectivul strategic 5 (O5) - Huși – municipiu cu administrație publică performantă 
 

Obiectivul specific 5.1. (OS5.1.) Administrație publică locală cu o capacitate crescută de a dezvolta, implementa și 
monitoriza strategii și proiecte și de a lua decizii bazate pe date 

  

Creșterea capacității 
personalului Primăriei 
municipiului Huși de a 
identifica și aplica la surse de 
finanțare nerambursabile 
aferente priorităților de 
dezvoltare ale Municipiului 
 
 

Idee 

 

2021-2027 400000 

Planul 
Național de 
Redresare și 
Reziliență 

/POAT 
2021-

2027/buget 
local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D5.1.2. Actualizarea/ completarea cadrului strategic și operațional la nivelul municipiului 

1 Reactualizare PUG si RLU 

Idee 

 

2021-2027 

* 

POR 2021-
2027, 

bugetul local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

2 Actualizare PMUD 

Idee 

 

2021-2027 

* 

POR 2021-
2027, 

bugetul local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 Actualizare PAED 

Idee 

 

2021-2027 

* 

POR 2021-
2027, 

bugetul local 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

4 

Elaborare/mapare harta GIS 
 
 
 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR 2021-
2027, 

bugetul local 
 
 
 
 
 

Primaria 
Huși 

 
 
 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
 
 
 
 
 
 

 
Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții digitale 

 
D5.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice digitale 

1 

Dezvoltarea unui sistem intern 
de management al 
documentelor și arhivare 
electronică care să reducă 
birocrația internă și să elimine 
fluxul clasic pe hârtie pentru 
procedurile interne ale 
instituției, respectiv în relația 
cu cetățenii 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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2 

Dotarea cu infrastructura 
hardware prin achizitionarea 
de tehnică de calcul 
performantă 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

3 
Digitalizarea patrimoniului 
cultural mobil al bibliotecilor și 
muzeelor 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

4 

Digitalizarea, inclusiv 
furnizarea în mediul online, a 
unor servicii sociale 
 
 
 
 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

5 

 
 
 
 
 
 
Inființare centru pentru 
egalitate si incluziune digitala 
 
 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 

 
D5.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului 

1 

Creșterea competențelor 
digitale a întregului personal 
din interiorul Primăriei, a 

înțelegerii utilizării aplicațiilor 
digitale și a datelor utilizate. 

Idee 

 

2021-2027 * 

POR 2021-
2027, 

bugetul 
local, PNRR 

Primaria 
Huși 

Lista 
lungă 

de 
proiect

e 
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9. FIȘELE PROIECTELOR PROPUSE PENTRU PERIOADA 2021-2027 
 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate fișe de proiect pentru fiecare obiectiv al 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI HUȘI PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2021-

2027. 

9.1 Fișe de proiect aferente Obiectivului strategic 1 (O1) – Huși - centru economic de 

importanță județeană, performant în domeniile cu potențial local ridicat și atractiv 

pentru forța de muncă din zona periurbană 

a. Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor locale, bazat pe 

antreprenoriat și resursă umană bine calificată, D1.1.1. Sprijinirea mediului de afaceri 

pentru realizarea de investiții productive și creșterea calității forței de muncă 

Denumire proiect: Înființare birou de informare și sprijin pentru companii, ce promovează 

sursele de finanțare disponibile, oferă consiliere cu privire la modul de accesare a fondurilor, 

facilitează accesul companiilor la servicii specializate de sprijin pentru afaceri. 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

In vederea unei informari unitare asupra oportunitaților de finanțare dar și în vederea creșterii 

gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile in domeniul privat, dar si pentru 

crearea unui climat economic performant s-a considerat necesara propunerea de infiintare a 

unui birou de informare si sprijin pentru companii. 

Obiective generale 

Creșterea gradului de informare asupra surselor de finantare nerambursabile. 

Facilitarea accesului reprezentantilor domeniului la informatii privind sursele de finantare 

disponibile. 

Activități 

Identificare locație/teren in vederea construirii sau amplasarii centrului. 

Infiintare, construire/reabilitare  si dotare birou informare. 

Realizare proces selectie resurse umane si angajarea acestora. 

Rezultate așteptate 

Infiintare birou de informare și sprijin pentru companii. 

Creșterea gradului de informare privind posibilitățile de finanțare pentru beneficiarii privați. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 
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UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

Denumire proiect: Programe de formare/conversie profesională în parteneriat cu unitățile de 

învățământ, AJOFM, companii interesate 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale comunității 

Obiective generale 

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în localitate 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

Rezultate așteptate 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

Indicatori de rezultat 

Număr și diversitate programe de instruire 

Număr beneficiari 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

Municipiul Huși,  

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși /Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 
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 PO Educație si Ocupare 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

b. Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor locale, bazat pe 

antreprenoriat și resursă umană bine calificată, D1.1.2. Crearea cadrului favorabil atragerii 

de investitii 

Denumire proiect: Proiect integrat de regenerare urbană a zonei centrale 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală a zonei centrale care se prezinta bine 

dar care poate fi dezvoltata astfel incat sa stimuleze dezvoltarea economică locală. 

Sistemul rutier existent al străzilor nu mai corespunde din punct de vedere al tipului de 

îmbrăcăminţi şi a capacităţii portante, constatându-se numeroase deficiente şi degradări a 

suprafeţei de rulare devenită improprie circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de confort şi 

de siguranţă. Parcarea în mod haotic duce la un trafic greoi, încet, cu multe blocaje din cauza 

stopării circulaţiei pe prima bandă a şoselelor, la accidente şi incidente rutiere datorită scăderii 

vizibilităţii în special în intersecţii şi în preajma trecerilor de pietoni. De asemenea, în multe 

situaţii, şoferii parchează pe spaţiile verzi şi/sau au amenajat parcări improvizate pe acestea. 

Ca urmare a creşterii mari a numărului de autoturisme şi a necesităţii locurilor de parcare 

pentru acestea se propun a se amenaja locuri noi de parcare corect dimensionate, poziţionate 

şi în conformitate cu Standardele Europene, atât pentru stoparea parcării haotice pe spaţiile 

verzi cât şi pentru micşorarea improvizării de noi parcări impropiu amenajate. Soluţia propusă 

în proiect, are ca scop mai multe locuri de parcare într-un peisaj urban modern şi fluidizat din 

punct de vedere al traficului rutier şi pietonal. De asemenea, se observă o serie de neajunsuri 

pentru care zona verde să funcţioneze ca element de atracţie în zonă, astfel : - Neîntreţinerea 

materialului dendrologic existent; - Lipsa plantaţiei cu material dendrologic de calitate şi a celui 

floral. 
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Obiective generale 

Îmbunătăţirea infrastructurii urbane la nivelul municipiului Huși, pentru a facilita mobilitatea 

populaţiei, a bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a 

municipiului Huși. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

1. Reabilitarea facilităţilor de transport existente;  

2. Amenajarea traseului şi îmbunătaţirea capacitaţii portante;  

3. Asigurarea descărcării apelor meteorice;  

4. La execuţia straturilor sistemului rutier proiectat se vor folosi materiale locale şi surse de 

aprovizionare pe distanţe de transport minime;  

5. Lucrări de siguranţa circulaţiei;  

6. Lucrări de amenajare peisagistică. 

Rezultate așteptate 

Creşterea calităţii peisajului, - creşterea gradului de confort al populaţiei, - înlăturarea 

aspectului neîngrijit şi neunitar al aleilor ce deservesc spaţiile urbane, - creşterea gradului de 

siguranţă rutieră - îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Înfrumuseţarea peisajului prin 

soluţii moderne, atât din punct de vedere al amenajării spaţiilor verzi, cât şi din punct de vedere 

al înfrumuseţării infrastructurii şi suprastructurii stradale duc la creşterea gradului de confort 

al populaţiei şi la stoparea fenomenului de degradare al mediului înconjurator. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 
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9.2 Fișe de proiect aferente Obiectivului strategic 2 (O2) – Huși - municipiu atractiv cu 

calitate crescută a locuirii și serviciilor publice și oportunități diverse pentru 

petrecerea timpului liber 

a. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, 

adecvate necesităților populației, D2.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale 

Denumire proiect: Reabilitare/modernizare/dotare a corpurilor de clădiri ale Liceul 
tehnologic ”Ioan Corivan” Huși 
Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală a corpurilor de clădire aferente Liceului 

Tehnologic ”Ioan Corivan”, acestea neavând parte de investitii consistente în ceea ce priveste 

modernizarea și dotarea de la construcția acestora. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 

pentru piața forței de munca prin consolidarea, reabilitarea, modernizarea corpurilor de 

clădire aferente  aferente Liceului Tehnologic ”Ioan Corivan”. 

Obiectivele specifice sunt: 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale a liceuluii pentru elevi și 

pentru formarea continuă conform cerințelor societății contemporane;  

2. Reabilitarea patrimoniului liceului și îmbunătățirea infrastructurii sale fizice;  

3. Atragerea de noi funcții creative și educaționale complementare;  

4. Sporirea vizibilității și a atractivității instituției în rândul comunității locale și în regiune;  

5. Dezvoltarea de parteneriate noi bazate pe cultură și educație;  

6. Creșterea nivelului de implicare și cooperare în comunitatea locală. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor de clădire prin: 

- înlocuirea acoperișului (învelitoare); - realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, 

schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi performante; - schimbarea tâmplăriilor 

interioare; - schimbarea tâmplăriilor exterioare pentru a fi în concordanță cu activitățile ce 

se desfașoară în incinta clădirii și cu arhitectura zonei; - reabilitarea termică a clădirii; - 

schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice si sanitare;  - realizarea amenajărilor 
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exterioare prin refacerea scărilor de acces ce se vor prevede și cu rampe pentru persoane 

cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi, etc. - schimbarea și renovarea instalațiilor 

interioare; - realizarea unor instalații noi: iluminat și prize, iluminat de siguranță, instalație 

de date, instalație de paratrăznet și priză de pamânt; - amenajarea curții; - dotarea cu 

mobilier școlar și materiale didactice pentru laboratoare. 

 

Rezultate așteptate 

1. Atractivitate crescută pentru investitorii străini, din interiorul și din afara Municipiului; 

2. Atractivitate și vizibilitate crescută pentru elevii și profesorii din municipiu; 

3. Creșterea prestigiului liceului la nivel județean și national; 

4. Creșterea calității și diversificarea studiilor  

5. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate  

6. Creșterea nivelului de toleranță și implicare în comunitatea locală, consolidarea schimburilor 

interculturale  

7.Un exemplu pozitiv pentru alte unități de învățământ 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

Denumire proiect: Reabilitare/modernizare/dotare a corpurilor de clădire Școala Anastasie 
Panu Huși (Școala nr.3) 
 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 



 

 

 

213 
 

Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală a corpurilor de clădire aferente Școlii 

Anastasie Panu Huși (Școala nr.3)”, acestea neavând parte de investitii consistente în ceea ce 

priveste modernizarea și dotarea de la construcția acestora. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 

pentru piața forței de munca prin consolidarea, reabilitarea, modernizarea corpurilor de 

clădire aferente  aferente Școlii Anastasie Panu Huși (Școala nr.3)” 

Obiectivele specifice sunt: 

 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii pentru elevi și pentru formarea continuă conform 

cerințelor societății contemporane;  

2. Reabilitarea patrimoniului școlii și îmbunătățirea infrastructurii sale fizice;  

3. Atragerea de noi funcții creative și educaționale complementare;  

4. Sporirea vizibilității și a atractivității instituției în rândul comunității locale și în regiune;  

5. Dezvoltarea de parteneriate noi bazate pe cultură și educație;  

6. Creșterea nivelului de implicare și cooperare în comunitatea locală. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor de clădire prin: 

- înlocuirea acoperișului (învelitoare); - realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, 

schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi performante; - schimbarea tâmplăriilor 

interioare; - schimbarea tâmplăriilor exterioare pentru a fi în concordanță cu activitățile ce 

se desfașoară în incinta clădirii și cu arhitectura zonei; - reabilitarea termică a clădirii; - 

schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice si sanitare;  - realizarea amenajărilor 

exterioare prin refacerea scărilor de acces ce se vor prevede și cu rampe pentru persoane 

cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi, etc. - schimbarea și renovarea instalațiilor 

interioare; - realizarea unor instalații noi: iluminat și prize, iluminat de siguranță, instalație 

de date, instalație de paratrăznet și priză de pamânt; - amenajarea curții; - dotarea cu 

mobilier școlar și materiale didactice pentru laboratoare. 

 

Rezultate așteptate 

1. Atractivitate și vizibilitate crescută pentru elevii și profesorii din municipiu; 

2. Creșterea prestigiului școlii la nivel local și județean; 
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3. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate  

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

Denumire proiect: Modernizare/dotare a corpului de clădire Colegiul Național „Cuza Vodă” 
 
 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală dar și de nevoia unitații școlare de a 
rămâne cea mai cautată dar și bine cotată unitate de învățământ din localitate, intenția fiind 
aceea de păstra nivelul de performanță al elevilor dar și al cadrelor didactice, urmărind în fapt 
creșterea calității actului educațional. 
Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 

pentru piața forței de munca prin modernizarea și dotarea corpului principal de clădire al 

Colegiului Național „Cuza Vodă” 

Obiectivele specifice sunt: 

 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii pentru elevi și pentru formarea continuă conform 

cerințelor societății contemporane;  

2. Reabilitarea patrimoniului școlii și îmbunătățirea infrastructurii sale fizice;  

3. Atragerea de noi funcții creative și educaționale complementare;  

4. Sporirea vizibilității și a atractivității instituției în rândul comunității locale și în regiune;  

5. Dezvoltarea de parteneriate noi bazate pe cultură și educație;  

6. Creșterea nivelului de implicare și cooperare în comunitatea locală. 

Activități 
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Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor de clădire prin: 

- realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi 

performante; - schimbarea tâmplăriilor interioare; - schimbarea tâmplăriilor exterioare 

pentru a fi în concordanță cu activitățile ce se desfașoară în incinta clădirii și cu arhitectura 

zonei; - reabilitarea termică a clădirii; - schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice si 

sanitare;  - realizarea amenajărilor exterioare prin refacerea scărilor de acces ce se vor 

prevede și cu rampe pentru persoane cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi, etc. - 

schimbarea și renovarea instalațiilor interioare; - realizarea unor instalații noi: iluminat și 

prize, iluminat de siguranță, instalație de date, instalație de paratrăznet și priză de pamânt; 

- amenajarea curții; - dotarea cu mobilier școlar și materiale didactice pentru laboratoare. 

 

Rezultate așteptate 

1. Atractivitate și vizibilitate crescută pentru elevii și profesorii din municipiu; 

2. Creșterea prestigiului școlii la nivel local și județean; 

3. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate  

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

Denumire proiect: Reabilitare/modernizare/dotare a corpurilor de clădiri ale Școlii I. Creangă 
(Școala nr.2) 

 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 
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Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală a corpurilor de clădire aferente Școlii I. 

Creangă (Școala nr.2), acestea neavând parte de investitii consistente în ceea ce priveste 

modernizarea și dotarea de la construcția acestora. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 

pentru piața forței de munca prin consolidarea, reabilitarea, modernizarea corpurilor de 

clădire aferente  aferente Școlii I. Creangă (Școala nr.2) 

Obiectivele specifice sunt: 

 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii pentru elevi și pentru formarea continuă conform 

cerințelor societății contemporane;  

2. Reabilitarea patrimoniului școlii și îmbunătățirea infrastructurii sale fizice;  

3. Atragerea de noi funcții creative și educaționale complementare;  

4. Sporirea vizibilității și a atractivității instituției în rândul comunității locale și în regiune;  

5. Dezvoltarea de parteneriate noi bazate pe cultură și educație;  

6. Creșterea nivelului de implicare și cooperare în comunitatea locală. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor de clădire prin: 

- înlocuirea acoperișului (învelitoare); - realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, 

schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi performante; - schimbarea tâmplăriilor 

interioare; - schimbarea tâmplăriilor exterioare pentru a fi în concordanță cu activitățile ce 

se desfașoară în incinta clădirii și cu arhitectura zonei; - reabilitarea termică a clădirii; - 

schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice si sanitare;  - realizarea amenajărilor 

exterioare prin refacerea scărilor de acces ce se vor prevede și cu rampe pentru persoane 

cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi, etc. - schimbarea și renovarea instalațiilor 

interioare; - realizarea unor instalații noi: iluminat și prize, iluminat de siguranță, instalație 

de date, instalație de paratrăznet și priză de pamânt; - amenajarea curții; - dotarea cu 

mobilier școlar și materiale didactice pentru laboratoare. 

 

Rezultate așteptate 

1. Atractivitate și vizibilitate crescută pentru elevii și profesorii din municipiu; 

2. Creșterea prestigiului școlii la nivel local și județean; 
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3. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate  

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

Denumire proiect: Reabilitare/modernizare/dotare a corpurilor de clădiri ale Școlii M. 
Sadoveanu (Școala nr.1) 
 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală a corpurilor de clădire Școlii M. 
Sadoveanu (Școala nr.1), acestea neavând parte de investitii consistente în ceea ce priveste 
modernizarea și dotarea de la construcția acestora. 
Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 
pentru piața forței de munca prin consolidarea, reabilitarea, modernizarea corpurilor de clădire 
aferente  aferente Școlii M. Sadoveanu (Școala nr.1). 

Obiectivele specifice sunt: 

 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii pentru elevi și pentru formarea continuă conform 

cerințelor societății contemporane;  

2. Reabilitarea patrimoniului școlii și îmbunătățirea infrastructurii sale fizice;  

3. Atragerea de noi funcții creative și educaționale complementare;  

4. Sporirea vizibilității și a atractivității instituției în rândul comunității locale și în regiune;  

5. Dezvoltarea de parteneriate noi bazate pe cultură și educație;  

6. Creșterea nivelului de implicare și cooperare în comunitatea locală. 
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Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor de clădire prin: 

- înlocuirea acoperișului (învelitoare); - realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, 

schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi performante; - schimbarea tâmplăriilor 

interioare; - schimbarea tâmplăriilor exterioare pentru a fi în concordanță cu activitățile ce 

se desfașoară în incinta clădirii și cu arhitectura zonei; - reabilitarea termică a clădirii; - 

schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice si sanitare;  - realizarea amenajărilor 

exterioare prin refacerea scărilor de acces ce se vor prevede și cu rampe pentru persoane 

cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi, etc. - schimbarea și renovarea instalațiilor 

interioare; - realizarea unor instalații noi: iluminat și prize, iluminat de siguranță, instalație 

de date, instalație de paratrăznet și priză de pamânt; - amenajarea curții; - dotarea cu 

mobilier școlar și materiale didactice pentru laboratoare. 

 

Rezultate așteptate 

1. Atractivitate și vizibilitate crescută pentru elevii și profesorii din municipiu; 

2. Creșterea prestigiului școlii la nivel local și județean; 

3. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate  

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 
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Denumire proiect: Modernizare/dotare a corpului de clădire Seminarul Teologic ”Ioan Gură 
de Aur”Huși 
Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea acestui proiect este data de situatia actuală a corpului de clădire aferent Seminarului 
Teologic ”Ioan Gură de Aur”, acesta neavând parte de investitii consistente în ceea ce priveste 
modernizarea și dotarea de la darea sa în funcțiune. 
Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale prin 
consolidarea, reabilitarea, modernizarea Seminarului Teologic ”Ioan Gură de Aur”. 

Obiectivele specifice sunt: 

 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale pentru formarea continuă conform cerințelor societății 

contemporane;  

2. Reabilitarea patrimoniului școlii și îmbunătățirea infrastructurii sale fizice;  

3. Atragerea de noi funcții creative și educaționale complementare;  

4. Sporirea vizibilității și a atractivității instituției în rândul comunității locale și în regiune;  

5. Dezvoltarea de parteneriate noi bazate pe cultură și educație;  

6. Creșterea nivelului de implicare și cooperare în comunitatea locală. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor de clădire prin: 

- înlocuirea acoperișului (învelitoare); - realizarea unor reabilitări la nivel de finisaje, 

schimbarea pardoselilor cu pardoseli noi performante; - schimbarea tâmplăriilor 

interioare; - schimbarea tâmplăriilor exterioare pentru a fi în concordanță cu activitățile ce 

se desfașoară în incinta clădirii și cu arhitectura zonei; - reabilitarea termică a clădirii; - 

schimbarea și reabilitarea instalațiilor termice si sanitare;  - realizarea amenajărilor 

exterioare prin refacerea scărilor de acces ce se vor prevede și cu rampe pentru persoane 

cu dizabilități, trotuare, alei, zone verzi, etc. - schimbarea și renovarea instalațiilor 

interioare; - realizarea unor instalații noi: iluminat și prize, iluminat de siguranță, instalație 

de date, instalație de paratrăznet și priză de pamânt; - amenajarea curții; - dotarea cu 

mobilier școlar și materiale didactice pentru laboratoare. 
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Rezultate așteptate 

1. Atractivitate și vizibilitate crescută pentru elevii și profesorii din municipiu și regiune; 

2. Creșterea prestigiului seminarului la nivel local și județean; 

3. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate  

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

b. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, 

adecvate necesităților populației, D2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate 

Denumire proiect: Dotarea ambulatoriului de specialitate –etapa a II-a 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate dar și pentru furnizarea unor servicii de 

calitate este necesară îmbunătățirea continuă a acestora. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta "Cresterea accesibilitații serviciilor de sanatate, 
comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate si accesul sporit 
la servicii de îngrijire medicala primara a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus”, 
in municipiul Huși. 
Obiectivele specifice sunt: 

1. Dotarea Ambulatorului Integrat din cadrul Spitalului Municipal cu 

aparatura si mobilier medical de ultimă generație. 
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Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

- Dotarea Ambulatorului Integrat din cadrul Spitalului Municipal cu aparatura si mobilier 

medical de ultimă generație. 

 

Rezultate așteptate 

Ambulatorului din cadrul Spitalului Municipal dotat cu aparatura și mobilier medical de ultimă 

generație. 

 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

c. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, 

adecvate necesităților populației, D2.1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și 
serviciilor sociale 

 

d. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, 

adecvate necesităților populației, D2.1.4. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii culturale 

Denumire proiect: Consolidarea/Reabilitarea/Modernizarea/Dotarea corpurilor de clădire 
din strada Fundătura Viticulturii, nr.1 
Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată atât de situația actuală a corpurilor de clădire dar și  

posibilitatea valorificării durabile a acestora. 
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Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții locale care generează un impact 

regional, național și european, prin punerea în valoare a corpurilor de clădiri din strada 

Fundătura Viticulturii, nr.1 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a corpurilor de clădiri din strada 

Fundătura Viticulturii, nr.1. 

2. Promovarea produsului turistic rezultat, prin introducerea în circuitul public, în scopul 

creșterii notorietății și impunerii în plan național a acestuia ca destinație turistică pentru 

companii de turism și turiști. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

●  Reabilitarea clădirilor propriu zise, restaurarea finisajelor, a sculpturilor şi a elementelor 

decorative; reabilitarea/înlocuirea reţelelor de utilităţi învechite; amenajarea unei săli 

didactice pentru copii;  

●  Dezafectarea adăugirilor ulterioare care nu fac parte din monumentul istoric;  

●  Creare de grupuri sanitare adecvate, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi;  

●  Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădire şi în interiorul acesteia prin 

realizarea unei rampe la intrare, respectiv montarea unui lift interior înclinat;  

●  Realizarea unei alei senzoriale şi a unei grădini terapeutice cu plante aromatice;  

●  Realizarea iluminatului arhitectural al clădirii;  

●  Restaurarea împrejmuirii originale şi realizarea unui gard viu;  

●  Reamenajarea încăperilor pentru expunere; v 

Rezultate așteptate 

Ansamblu de clădiri restaurate și introduse în circuitul turistic. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 
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Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

Denumire proiect: Consolidarea/  Reabilitarea/ Modernizarea/ Dotarea  ansamblu: 
Catedrala Episcopală ”Petru și Pavel” 
Palat Episcopal 
Zidul de împrejmire a Catedralei Episcopale ”Petru și Pavel” 
Muzeu Episcopal 
 
Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată atât de situația actuală a corpurilor de clădire dar și  

posibilitatea valorificării durabile a acestora. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții locale care generează un impact 
regional, național și european, prin punerea în valoare a ansamblului compus din Catedrala 
Episcopală ”Petru și Pavel”, Palatul Episcopal, Zidul de împrejmire a Catedralei Episcopale 
”Petru și Pavel” și Muzeul Episcopal. 
 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului compus din Catedrala 

Episcopală ”Petru și Pavel”, Palatul Episcopal, Zidul de împrejmire a Catedralei 

Episcopale ”Petru și Pavel” și Muzeul Episcopal. 

2. Promovarea produsului turistic rezultat, prin introducerea în circuitul public, în scopul 

creșterii notorietății și impunerii în plan național a acestuia ca destinație turistică 

pentru companii de turism și turiști. 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

●  Reabilitarea clădirilor propriu zise, restaurarea finisajelor, a sculpturilor şi a elementelor 

decorative; reabilitarea/înlocuirea reţelelor de utilităţi învechite; amenajarea unei săli 

didactice pentru copii;  

●  Dezafectarea adăugirilor ulterioare care nu fac parte din monumentul istoric;  

●  Creare de grupuri sanitare adecvate, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi;  
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●  Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădire şi în interiorul acesteia prin 

realizarea unei rampe la intrare, respectiv montarea unui lift interior înclinat;  

●  Realizarea unei alei senzoriale şi a unei grădini terapeutice cu plante aromatice;  

●  Realizarea iluminatului arhitectural al clădirii;  

●  Restaurarea împrejmuirii originale şi realizarea unui gard viu;  

●  Reamenajarea încăperilor pentru expunere; v 

Rezultate așteptate 

Ansamblu de clădiri restaurate și introduse în circuitul turistic. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

e. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, 

adecvate necesităților populației, D2.1.5. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii sport și agreement 

Denumire proiect: Construire bazin de înot  

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată lipsa unei astfel de infrastructuri de sport si agrement în 

municipiul Huși. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la infrastructura sportivă pentru 
locuitorii Municipiului Huși. 
 

Obiectivele specifice sunt: 



 

 

 

225 
 

1. Creșterea accesului la infrastructura sportivă pentru locuitorii Municipiului Huși 

2. Asigurarea de spații dotate pentru activitățile cluburilor sportive și ale altor agenți 

ecomomici prin intermediul spațiilor create din cadrul zonei administrative 

3. Suplimentarea numărului de spații verzi și amenajarea unei zone de odihnă pasivă și 

promenadă în vecinătatea bazinului; 

4. Creșterea gradului de utilizare a instructurii turistice 

5. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor de alimentație publică prin atragerea de 

sportivi (pentru utilizarea bazinului la antrenamente și pregătire permanentă) și prin 

atragerea de participanți 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

●  Construire bazin semi-olimpic;  

●  Construire spații de agreement adiacente. 

Rezultate așteptate 

Bazin semi-olimpic construit. 

Spații de agreement adiacente bazinului de inot. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

 

f. Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, 

adecvate necesităților populației,  D2.1.6. Diversificarea activităților culturale, sportive și 

recreative desfășurate în Municipiul Huși 

 

g. Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu o calitate 

crescută a spațiului public și a fondului construit, D2.2.1. Creșterea calității fondului 

construit aparținând administrației publice locale 
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h. Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu o calitate 

crescută a spațiului public și a fondului construit, D2.2.2. Ameliorarea imaginii urbane și 

creșterea calității spațiului public major și a fondului locativ din municipiu 

 

i. Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu o calitate 

crescută a spațiului public și a fondului construit, D2.2.3. Dezvoltarea și completarea 

sistemului de dotări comunitare 

 

j. Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a locuirii, D2.3.1. 

Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe collective 

 

k. Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate, D2.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor socio-culturale în zonele dezavantajate 

 

l. Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate, D2.4.2. Creșterea 

accesibilității populației din categorii dezavantajate la locuințe de calitate 

 

m. Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu cultural 

valorificat și protejat corespunzător, D2.5.1. Planificare și sprijin pentru protejarea, 

conservarea și valorificarea patrimoniului construit 

 

9.3 Fișe de proiect aferente Obiectivului strategic 3 (O3) – Huși - Municipiu accesibil, bine 

conectat în teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană 

a. Obiectivul specific 3.1. (OS3.1.) Infrastructură rutieră bine dezvoltată, ce asigură legături 

optime în municipiu și în zona periurbană, D3.1.1. Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Denumire proiect: Modernizare strazi / infrastructură rutieră 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată de starea actuală a infrastructurii rutiere   existente care 

prezintă degradări vizibile dar este încă funcțională și care fără investiții consistente în 

următoare perioadă se va degrada în ciuda eforturilor administratiei publice locale de a o 

întreține. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de modernizarea infrastructurii rutiere prin 
intervenții asupra căilor de rulare/străzi Municipiului Huși. 
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Obiectivele specifice sunt: 

6. Creșterea accesului populației la o infrastructura rutieră adecvată. 

7. Adaptarea căilor de rulare la standardele actuale 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

●  Modernizare străzi în conformitate cu soluțiile propuse în cadrul documentațiilor tehnice. 

Rezultate așteptate 

Infrastructură rutieră modernizată. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

 

b. Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus 

asupra mediului, D3.2.2. Creșterea atractivității transportului public județean 

Denumire proiect: Implementare transport public local în municipiul Huși și zona periurbană 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată de necesitatea continuării implementării măsurilor 

identificate în cadrul PMUD și a studiilor de trafic realizate.. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon la nivelul Municipiului Huși 
prin îmbunătățirea infrastructurii utilizate de transportul public. 
 

Obiectivele specifice sunt: 
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1. Modernizarea infrastructurii rutiere utilizate de transportul public urban de calatori. 

2. Amenajarea stațiilor de transport public local, amenajare centre/puncte de achiziție a 

titlurilor de călătorie 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Modernizarea infrastructurii rutiere în conformitate cu soluțiile propuse în cadrul 

documentațiilor tehnice. 

Amenajarea stațiilor de transport public local, amenajare centre/puncte de achiziție a titlurilor 

de călătorie 

Rezultate așteptate 

Infrastructură rutieră modernizată. 

Statii de transport public local noi sau modernizate. 

Amenajare centre/puncte de achiziție a titlurilor de călătorie 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 
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c. Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, atractivă și incluzivă 

pentru deplasări nemotorizate, D3.3.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii destinate 

deplasării pietonale 

Denumire proiect: Modernizare și reabilitare trotuare 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată de necesitatea continuării implementării măsurilor 

identificate în cadrul PMUD și a studiilor de trafic realizate.. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon la nivelul Municipiului Huși 
prin încurajarea mersului pe jos. 
 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Modernizarea infrastructurii destinate deplasării pietonale. 

 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Modernizarea infrastructurii destinate deplasării pietonale prin refacerea si extinderea celor 

existente dar și construirea unor trotuare noi. 

 

Rezultate așteptate 

Infrastructură destinată deplasării pietonale modernizată și extinsă. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 



 

 

 

230 
 

 

d. Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, atractivă și incluzivă 

pentru deplasări nemotorizate, D3.3.2. Amenajarea infrastructurii destinate transportului 

velo 

Denumire proiect: Amenajare piste de biciclete si parcări biciclete 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Necesitatea proiectului este dată de necesitatea continuării implementării măsurilor 

identificate în cadrul PMUD și a studiilor de trafic realizate.. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon la nivelul Municipiului Huși 
prin încurajarea mersului pe jos sau utilizarea mijloacelor de transport nepoluante. 
 

Obiectivele specifice sunt: 

Modernizarea infrastructurii destinate deplasării/transportului velo. 

 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

Modernizarea infrastructurii destinate deplasării/transportului velo. 

 

Rezultate așteptate 

Infrastructură destinată deplasării/transportului velo modernizată și extinsă. 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 
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e. Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării, 

D3.4.1. Planificarea mobilității urbane 

 

f. Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării, 

D3.4.2. Extinderea măsurilor de gestiune a traficului 

 

g. Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării, 

D3.4.3. Extinderea parcărilor și a sistemului de plată a parcării 

 

 

9.4 Fișe de proiect aferente Obiectivului strategic 4 (O4) - Huși – municipiu verde, 

rezilient și cu un impact redus asupra mediului 

a. Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil, D.4.1.1. Creșterea 

suprafețelor de spații verzi din municipiu și valorificarea rețelei verzi 

Denumire proiect: Amenajarea peisagistică a spațiilor verzi, inclusiv reabilitarea celor 
existente 
Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii in valoare a spatiului partial 

amenajat si a crearii in fiecare cartier unui loc de recreere, promenada, joaca pentru locuitorii 

cartierului. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este crearea de zone verzi cărora le vor fi amenajate zone de 
agreement și relaxare. 
 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

- Terasamente, - Toaletarea arborilor existenti, Amenajrea unui loc de joaca pentru copii, Locul 

de joaca va fi imprejmuit cu un gard din lemn . Realizarea unei alei centrale longitudinale care 

va lega diferitele zone ale parcului, Aleea se va realiza din pavele de piatra naturala montate pe 

un pat de nisip. Acestea vor alterna cu zone acoperite cu pietris marunt si zone cu pavaj din 

lemn. - Amenajarea unei fantani arteziene tip 1, “Fantana cu nuferi”, - Platforme delimitate de 

borduri, acoperite cu pietris , - Amplasare banci clasic, - Amplasare cosuri pentru gunoi 

menajer, - Amplasare pavilion cu masa si banci, - Amplasare cismele apa potabila, din otel, - 
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Amplasare toaleta publica manuala, - Realizare fantani - Amenajare spatii verzi - Realizare 

sistem de irigare, - Vegetatia va fi formată din arbori, arbusti si flori.  

Rezultate așteptate 

Spații verzi modernizate și extinse. 

Amenajare zone de agreement și relaxare. 
 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

b. Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Municipiu eficient din punct de vedere energetic, D.4.2.1. 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

 

c. Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Municipiu eficient din punct de vedere energetic, D.4.2.2. 

Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 

Denumire proiect: Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public 

Beneficiar UAT Municipiul Huși 

Teritoriul vizat Municipiul Huși 

Justificarea necesității proiectului: 

Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea scăderii consumurilor, de necesitatea 

unei mai bune gestionări a intregului sistem dar și de scăderea emisiilor de dioxid de carbon. 

Obiective generale 

Obiectivul general al proiectului este crearea de zone verzi cărora le vor fi amenajate zone de 
agreement și relaxare. 
 

Activități 

Principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 
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- Terasamente, - Toaletarea arborilor existenti, Amenajrea unui loc de joaca pentru copii, Locul 

de joaca va fi imprejmuit cu un gard din lemn . Realizarea unei alei centrale longitudinale care 

va lega diferitele zone ale parcului, Aleea se va realiza din pavele de piatra naturala montate pe 

un pat de nisip. Acestea vor alterna cu zone acoperite cu pietris marunt si zone cu pavaj din 

lemn. - Amenajarea unei fantani arteziene tip 1, “Fantana cu nuferi”, - Platforme delimitate de 

borduri, acoperite cu pietris , - Amplasare banci clasic, - Amplasare cosuri pentru gunoi 

menajer, - Amplasare pavilion cu masa si banci, - Amplasare cismele apa potabila, din otel, - 

Amplasare toaleta publica manuala, - Realizare fantani - Amenajare spatii verzi - Realizare 

sistem de irigare, - Vegetatia va fi formată din arbori, arbusti si flori.  

Rezultate așteptate 

Spații verzi modernizate și extinse. 

Amenajare zone de agreement și relaxare. 
 

Beneficiar (Aplicant) și potențiali parteneri: 

UAT Municipiul Huși 

Surse potențiale de finanțare: 

 Buget Local Municipiul Huși/Buget participativ  

 Fonduri nerambursabile  

 Programul operational regional (POR) 2021-2027; 

Buget estimat Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu  

planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului 

Perioada de implementare 2021 - 2027 

 

 

d. Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-

edilitară, D.4.3.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu 

apă și canalizare 

 

e. Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-

edilitară,  D.4.3.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu 

energie electrică 

 

f. Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-

edilitară,  D.4.3.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu 

gaze natural 
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9.5 Fișe de proiect aferente Obiectivului Obiectivul strategic 5 (O5) - Huși – municipiu cu 

administrație publică performantă 

a. Obiectivul specific 5.1. (OS5.1.) Administrație publică locală cu o capacitate crescută de a 

dezvolta, implementa și monitoriza strategii și proiecte și de a lua decizii bazate pe date,  

D5.1.2. Actualizarea/ completarea cadrului strategic și operațional la nivelul municipiului. 

 

b. Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții 

digitale, D5.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice digitale 

 

c. Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții 

digitale, D5.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului 

 

 

10. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 
 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul 

de timp 2021-2027 depinde de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile 

europene şi naţionale în exerciţiul bugetar 2021-2027, pentru a putea fi finanţate acţiunile 

şi proiectele selectate. Absorbţia acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea 

acţiunilor, iar pe de altă parte, de capacitatea instituţională a adminsitraţiei locale de a iniţia 

proiecte, dar şi de a lucra în parteneriat cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pentru 

atingerea obiectivelor strategice. 

 Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul de timp 2021-

2027 reprezintă un document legal de lucru al Consiliului Local Huși. Documentul are un 

caracter normativ şi prospectiv şi este supus la o permanentă reevaluare şi optimizare a 

opţiunilor de dezvoltare a comunităţii pentru a fi în concordanţă cu realităţile economice 

şi sociale. 

 Procesul de implementare va cuprinde următoarele activităţi: 

 Elaborarea planurilor anuale de acţiune, şi aprobarea acestor planuri prin hotărâre 

de consiliul local; 

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localităţii 

(fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport 

cu obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul 
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estimat al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru 

atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale propuse; 

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor 

concrete de dezvoltare; 

 Monitorizarea progreselor realizate; 

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie; 

 Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor 

formulate şi cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea 

eficientă a municipiului. 

 

 Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin 

prezentarea în cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor 

întâmpinate. Această monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice 

implementate sau în implementare ori care urmează a fi implementate la nivel local şi 

efectele pe care le produc la nivelul Municipiului Huși. 

 Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local 

Huși de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se 

deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea mediului 

economic. 

 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care 

necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un 

proces unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute. Pentru a implementa 

Strategia, se va constitui un Grup de Acţiune ale cărei funcţii constau în:  

- Urmărirea şi conducerea procesului de implementare;  

- Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;  

- Propuneri de completare periodică a strategiei;  

- Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare . 



 

 

 

236 
 

 Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a 

proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a 

informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora la 

dezvoltarea municipiului. 

 

11. EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI 
Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru Orizontul de timp 2021-2027, este necesară 

o monitorizare permenentă și o evaluare a rezultatelor acțiunilor întreprinse. 

Portofoliul de proiecte este stabilit pentru orizontul de timp 2021 – 2027, proiectele 

având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse 

treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual. 

Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe 

responsabilizare. 

Prin Dispoziție a Primarului Municipiului Huși se va constitui Grupul de 

monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile 

de implementarea strategiei. 

Atribuţiile propuse pentru Grupul de monitorizare şi evaluare: 

 Asigurarea legăturilor cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc.; 

 Culegerea de rapoarte cu privire la stadiul implementării proiectelor cuprinse în 

strategie; 

 Identificarea proiectelor implementate la nivelul judeţului, care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

 Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele 

proiecte care nu au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea 

implementării strategiei. 
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Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de 

indicatori ce măsoară impactul strategiei: 

 Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea 

proiectelor propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a 

structurilor responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să 

raporteze pe marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare. 

 Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai 

acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au 

fost implementate aceste proiecte. 

 

 

 

11.1 PAȘII NECESARI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR: 

În vederea implementării proiectelor prioritare, dar și a altor măsuri cuprinse în 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul de timp 2021-2027, se 

recomandă parcurgerea următorilor pași – pe termen scurt, mediu și lung: 

Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2021-2022) 

Acțiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea 
de hotărâri în acest sens 

Primăria Huși 
Consiliul Local 
Consultant 

Formalizarea / operaționalizarea 
parteneriatelor necesare pentru 
implementarea proiectelor cuprinse în 
lista prioritară de proiecte (de ex. în 
domeniul serviciilor sociale) 

Primăria Huși 
GAL 
ONG-uri partenere 

Finalizarea investițiilor în curs sau cu un 
stadiu avansat de maturitate 

Primăria Huși 
Consultanți 
Contractori 

Elaborarea și aprobarea documentaţiilor 
tehnicoeconomice (pentru proiectele 

Primăria Huși 
Consultanți 
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aflate la stadiu de idee, respectiv 
actualizarea celor existente - daca acestea 
au expirat sau necesită modificări) 
aferente proiectelor prioritare din 
Strategie (identificare terenuri/clădiri, 
pregătire documente care să ateste 
regimul juridic al  
terenurilor, studii de fezabilitate/DALI, 
studii de impact, planuri de afaceri, 
documentaţii urbanistice, etc.) 

 

Identificarea, analizarea şi selectarea 
surselor de finanţare pentru proiectele 
prioritare din Strategie. Pregătirea 
cererilor de finanțare și a altor documente 
necesare pentru accesarea respectivelor 
surse de finanțare. 

Primăria Huși 
Consultanți 
 

Identificarea şi informarea potenţialilor  
beneficiari privați (de ex. fermieri și  
întreprinzători locali) asupra surselor de  
finanţare disponibile pentru aceștia 

Primăria Huși 
Autorități de Management 

Planificarea multianuală a bugetului având 
în vedere resursele necesare pentru 
implementarea proiectelor prioritare şi 
stabilirea graficului de 
derulare/implementare a proiectelor din 
Strategia de Dezvoltare Locală 

Primăria Huși 
Consiliul Local 

Pregătirea cadrului instituţional şi a 
resurselor umane pentru implementarea 
cu succes a proiectelor prioritare, prin 
recrutarea de personal suplimentar, 
formare profesională a personalului 
existent, achiziție de servicii de 
consultanță etc 

Primăria Huși 
 

 

Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2022-2024) 

Acțiuni Responsabili 

Implementarea proiectelor prioritare 
(realizare achiziţii publice, executare 
lucrări, etc.), cu precădere a celor realizate 
cu fonduri europene și de la bugetul de stat 

Primăria Huși 
Consultanți 
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Atragerea de investiții private în municipiu 
(de ex. concesionarea / închirierea de 
terenuri,  
acordarea unor facilități fiscale pentru 
firmele care creează un număr mare de 
locuri de muncă, asigurarea accesului la 
infrastructura de transport și utilități până 
la limita proprietății etc.) 

Primăria Huși 
Consiliul Local 

Monitorizarea stadiului implementării  
proiectelor din portofoliul de proiecte 
prioritare 

Primăria Huși 
Consultanți 

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2025-2030) 

Acțiuni Responsabili 

Finalizarea implementării proiectelor 
prioritare 

Primăria Huși 
Consultanți 
 

Evaluarea implementării Primăria Huși 
 și actualizarea acesteia pentru perioada 
post 2028 

Primăria Huși 
Consiliul Local 
Consultanți 
 

 

11.2 MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

Principalele riscuri la adresa implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Municipiului Huși pentru Orizontul de timp 2021-2027, așa cum au fost acestea definite la 

momentul elaborării documentului, sunt: 

Risc identificat Probabilitate 
de apariție 

Probabilitate 
de apariție 

Măsuri de 
atenuare a 

riscurilor și de 
consolidare a 

capacității 
administrației 

locale 
Reducerea 
alocărilor de la 
bugetul de stat 
pentru unele 
programe 
guvernamentale de 

Ridicată Ridicat Accesarea de linii de 

creditare pentru 

finalizarea 



 

 

 

240 
 

investiții proiectelor 

Probleme în 
asigurarea din surse 
proprii a 
cofinanțării 
proiectelor și a unor 
investiții suportate 
din bugetul local 

Ridicată Ridicat Asigurarea 
necesarului de  
numerar pentru 
finanțarea 
investițiilor, de ex. 
prin contractarea de 
linii de împrumut, 
solicitarea de  
prefinanțări, 
solicitarea de sprijin 
financiar din partea 
CJ Vaslui etc.  
Creșterea bazei de  
impozitare, de ex. 
prin vânzarea / 
concesionarea de  
terenuri către 
investitori privați, 
acordarea unor  
facilități fiscale 
temporare,  
reglementări 
urbanistice ale  
zonelor vizate de 
dezvoltări etc. 
Valorificarea 
patrimoniului  
orasului care nu este 
utilizat în prezent 
sau este insuficient 
exploatat (vânzări,  
concesiuni, 
închirieri etc.) 
Eficientizarea unor 
cheltuieli publice 
(de ex. prin 
realizarea  
de lucrări edilitare 
în regie proprie, 
eficientizarea  
energetică a 
clădirilor și dotarea 
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lor cu panouri solare  
etc.) 

Deficitul de personal 
din administrația 
locală raportat la 
volumul investițiilor 
asumate 

Medie Ridicat Actualizarea 
organigramei  
Primăriei în vederea 
alocării resurselor 
umane către 
sarcinile cu volum 
mare de încărcare, 
formarea continuă a 
personalului 
propriu, ocuparea 
posturilor vacante 
în limita resurselor 
bugetare existente. 
Furnizarea unor 
servicii publice (de 
ex. serviciisociale, 
culturale etc.) în 
parteneriat cu 
organizații private 

 

Actorii relevanți de la nivel local au jucat un rol esențial în stabilirea nevoilor și a 

priorităților locale de dezvoltare pentru următorii 9 ani. Astfel, pentru elaborarea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană au fost organizate întâlniri (inclusiv telefonice, pe durata 

pandemiei) cu Primarul și personalul de execuție din cadrul Primăriei  Huși, care au vizat 

colectarea de informații/date, precum și propuneri de proiecte, dar și cu alți actori locali 

interesați de acest demers. 

Variantele de lucru a strategiei au fost transmise de către aparatul Primarului către 

consilierii locali, înaintea supunerii spre aprobare a acesteia și au fost disponibile în format  

electronic la sediul Primăriei pentru toți actorii interesați în vederea consultării, în 

condițiile legislației în vigoare, astfel încât să fie colectate observații/completări, care să fie 

ulterior integrate de consultant în varianta finală a documentului. 
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11.3 Monitorizarea implementării strategiei 

Pașii propuși în vederea monitorizării atingerii țintelor asumate prin Strategia de 

Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru Orizontul de timp 2021-2027 sunt: 

- La începutul fiecărui an calendaristic, o persoană din aparatul executiv al Primăriei 

(desemnată printr-o dispoziție a Primarului), va pregăti un scurt raport de progres 

al implementării Strategiei, la care se va anexa valoarea indicatorilor de realizare 

imediată aferenți anului precedent. Acesta va fi prezentat conducerii Primăriei, 

precum și Consiliului Local, în vederea întreprinderii măsurilor de remediere a 

diferitelor obstacole întâmpinate în calea ducerii la îndeplinire a proiectelor 

prioritare. 

Primul astfel de raport va fi prezentat la începutul anului 2022, cu indicatorii aferenți 

anului 2021; 

- Raportul de monitorizare prezentat la începutul fiecărui an va avea următoarea 

structură minimală: 

 Introducere: informații succinte privitoare la perioada acoperită de raportul de 

monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în 

implementarea Strategiei (de ex. date furnizate de Aparatul de Specialitate, de 

Consiliul Județean, de Direcția de Statistică, de operatorul de salubritate etc.), 

dificultăţi întâmpinate. 

 Descrierea activităţilor desfăşurate în procesul de monitorizare (de ex. Colectarea și 

centralizarea datelor de la actorii sus-menționați, informări primite de la consultanți, 

proiectanți, executanți, finanțatori etc.); 

 Analiza riscurilor aferente implementării Strategiei (plecând de la riscurile deja 

prezentate în document, la care se pot adăuga altele identificate pe parcursul 

implementării); 

 Prezentarea proiectelor prioritare care au făcut obiectul procesului de monitorizare, 

plecând de la fișele prezentate în Strategie; 
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 Recomandări de eficientizare a implementării fiecărui proiect prioritar în parte; 

 Concluzii finale - o apreciere generală privind progresul înregistrat în 

implementarea Strategiei. 

La finalul perioadei de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, 

adică la sfârșitul anului 2027 sau începutul anului 2028, se va genera un Raport final de 

monitorizare  implementării Strategiei, care se va prezenta de asemenea conducerii 

Primăriei și Consiliului Local, care va include o analiză a: 

• gradului de realizare a indicatorilor de rezultat cuprinşi în strategie; 

• impactului efectiv în termeni de eliminare a punctelor slabe identificate în Analiza 

SWOT; 

• sustenabilităţii rezultatelor obţinute (de ex. asigurarea cheltuielilor de operare și 

mentenanță aferente obiectivelor realizate, asigurarea necesarului de resurse 

umane pentru funcționarea acestora etc.); 

• motivelor care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea 

proiectelor prioritare; 

• eventualelor riscuri manifestate și neplanificate; 

• lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru planificarea 

investițiilor în perioada următoare (post 2027). 

În ceea ce privește actualizarea documentului strategic, lista de proiecte prioritare 

aferentă Strategiei poate fi completată / modificată de către Consiliul Local, prin adoptarea 

unei HCL, cu condiția ca noile acțiuni / proiecte să fie subscrise viziunii, obiectivului general, 

obiectivelor specifice, direcțiilor de acțiune strategică și priorităților de investiții definite 

pentru intervalul de timp 2021-2027. Pentru a asigura totuși o coerență în timp a efortului 

de planificare a investițiilor și a resurselor locale, recomandăm că astfel de modificări să fie 

operate doar în situații de excepție, bine fundamentate: catastrofe naturale (de ex. inundații, 

alunecări de teren) care impun noi investiții; modificarea unor documente de reglementare 

care impun măsuri locale de aliniere la acestea; apariția de noi oportunități de finanțare 

guvernamentală sau europeană etc. 
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În vederea monitorizării stadiului de implementare a strategiei și a evaluării 

acesteia, propunem utilizarea următorilor indicatori de rezultat – utilizați în scop de 

monitorizare anuală, la nivel de obiective specifice. 

11.4 INDICATORI AI IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate 

regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea 

performanțelor în atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea 

corectă asupra rezultatelor. 

Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se 

vor lua în considerare următorii indicatori de evaluare: 

Obiectiv strategic 1: Huși - centru economic de importanță județeană, performant în 

domeniile cu potențial local ridicat și atractiv pentru forța de muncă din zona 

periurbană 

 Număr beneficiari din grupurile defavorizate consiliați și integrați pe piața forței de 
muncă; 

 

Obiectiv strategic 2: Huși - municipiu atractiv cu calitate crescută a locuirii și 

serviciilor publice și oportunități diverse pentru petrecerea timpului liber 

 Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate; 
 Gradul de mulţumire al populaţiei privind învăţământul şi educaţia; 
 Opinia populaţiei asupra localității ca loc de creştere şi educare a copiilor. 
 Numărul unităților sanitare/de sănătate reabilitate/modernizate/dotate; 
 Numărul unităților furnizoare de servicii sociale reabilitate/modernizate/dotate; 
 Numărul monumentelor istorice reabilitate/modernizate/dotate; 
 Numărul unităților de agrement și sportive înființate, reabilitate și modernizate; 
 Numărul evenimentelor culturale desfășurate; 
 Numărul de km drumuri reabilitate și modernizate; 
 Numărul de km trotuare construite;  
 Numărul de km a zonelor amenjate; 
 Numărul de camere de supraveghere video instalate; 
 Numărul zonelor de agrement amenajate; 
 Numărul dotărilor din sistemul comunitar; 
 Numărul de locuințe reabilitate energetic; 
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 Suprafața de spații verzi amenajate, numărul locuri de joacă; 
 Numărul de participări în cadrul proiectelor integrate de dezvoltare a zonelor 

urbane marginalizate; 
 Numărul de locuințe construite pentru tineri destinate închirierii; 

 
 

Obiectiv strategic 3: Huși - Municipiu accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem 

durabil de mobilitate urbană 

 Numărul de km drumuri reabilitate și modernizate; 
 Numărul de km trotuare construite;  
 Numărul de km a zonelor amenjate; 
 Numărul de km a trotuarelor construite; 
 Numărul de sensuri giratorii amenajate; 
 Numărul stațiilor de transport amplasate; 
 Numărul de terminale de transport realizate; 
 Numărul de autobuze si microbuze achiziționate; 
 Lungimea de piste de biciclete create; 

 
Obiectiv strategic 4: Huși - municipiu verde, rezilient și cu un impact redus asupra 

mediului 

 Numărul spațiilor verzi amenajate; 
 Numărul clădirilor publice cu eficiență energetică ridicată; 
 Numărul de corpuri de iluminat public noi, numărul de km de rețea publică de 

iluminat extinsă; 
 Lungimea rețelei de alimentare cu apă și de gospodăriere ape uzate realizate; 
 Lungimea rețelei distribuție gaze naturale realizate; 
 Număr racordări la rețeaua de alimentare; 
 Număr beneficiari ai rețelei de alimentare; 

 
Obiectiv strategic 5: –Huși – municipiu cu administrație publică performantă 

 Numărul de documente strategice și operaționale realizate și actualizate; 
 Numărul persoanelor din cadrul administrației publice locale și din cadrul 

instituțiilor terțiare instruite; 
 Numărul de aplicații digitatele implementate. 
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12.  REZULTATELE CHESTIONARELOR APLICATE 
 

Urmarea a interpretării chestionarelor realizare în vederea consultării populației vă prezentăm în cele ce 

urmează centralizarea răspunsurilor primite pe eșanțion: 

1. Vă rugăm să selectați sexul dumneavoastră: 
 

 

 

2. Vă rugăm să selectați intervalul de vârstă în care vă aflați 
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3. Locația: 

 

4. Ocupația dumneavoastră: 
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5. Nivelul dumneavoastră de educație: 

 

 

6. În general, cât de mulțumit(ă) sunteți de Municipiul Huși? 
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7. Care considerați că sunt cele mai importante trei probleme ale Municipiului Huși (vă rugăm 
selectați maxim 3 variante)? (mai multe răspunsuri posibile) 
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8. Dar cele mai importante aspecte pozitive (vă rugăm selectați maxim 3 variante)? (mai multe 
răspunsuri posibile) 

 

 

9. Cunoașteți unul sau mai multe proiecte de investiții realizate in Municipiul Huși? 

 

 

10. Daca da, care anume? 

 Asfaltarea strazilor; 

 Reabilitare strazi; 

 Renovare institutii invatamant, reabilitare spital; 

 Amenajare parc Recea; 

 Monitorizare video; 
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 Apă, canalizare; 

 Reabilitarea cailor de acces cu fonduri europene 

 Autobuze electrice; 

 Proiect cu aducțiune de apa, canal, iluminat ș i gaze naturale in cartierele Dric 2,3; 

 Amenajarea parcurilor; 

 Reamenajarea locurilor de joaca pt copii Asfaltarea strazilor( partial) Conectare locuintelor la 

reteaua de apa si canalizare; 

 Proiectul cu asigurarea unei mese calde a școlarilor de pregătitoare de la Scoala Ion Creangă Nr 2 

Huși; 

 Modernizare Cartier Dric 3; 

 Reabilitarea locurilor de joaca, reabilitarea Casei de cultură;  

 Regenerarea Mun. Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane, Proiectele aflate in curs de 

realizare in ceea ce priveste spatii socio-culturale, Reabilitarea spatiilor de joaca, a unor parcuri 

etc; 

 Locuințe ANL; 

 Introducerea autobuzelor electrice; 

 Reabilitarea Grădiniței nr.1; 

 Apa si canalizare Cartier Dric3; 

 Plantarea arborilor și amenajarea parcurilor, infrastructura;  

 Infrastructură, spații de joaca pentru copii; 

 Planul de mobilitate urbana durabila; 

 Centrul Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi;  

 Ajutor pentru bătrâni. 
 

11. Sunteți mulțumiți de modul în care aceasta/acestea a/au fost implementate/gestionate de către 
autoritatea publică? 
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12. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii publice la nivelul Municipiului Huși: 
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13. Cum apreciați zona în care locuiți, din punct de vedere al: 
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14. La ce categorii de instituții/servicii aveți acces la maxim 15 minute de mers pe jos față de locuința 
dumneavoastră 

 

 

15. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele calități ale clădirii în care locuiți: 
 

 

16. Utilizați/ ați utilizat serviciile sistemului de învățământ din Municipiul Huși 
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17. Bazat pe experiența dumneavoastră directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de: 
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18. Utilizați/ ați utilizat serviciile de sănătate din Municipiul Huși? 

 

 

19. Bazat pe experiența dumneavoastră directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de: 
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20. Beneficiati/ ați beneficiat de serviciile de asistență socială din Municipiul Huși? 
 

 

 

21. Dacă ați beneficiat de servicii de asistență socială, care sunt acelea? 

 Indemnizație pt cresterea copilului 

 SOMAJ 

 Plasament familial 

 Am în familie persoană cu handicap. 
 

22. Cât de mulțumit(ă) ați fost/ sunteți de calitatea acestora: 
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23. Din câte știți, care dintre următoarele servicii de asistență socială sunt disponibile în Municipiul 
Huși? 

 

 

24. Acordați note de la 1 la 5, în funcție de cât de mulțumit(ă) sunteți de infrastructura fizică în zona 
în care locuiți: 
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25. Cât de în siguranță vă simțiți atunci când mergeți singur(ă) noaptea prin municipiul 
dumneavoastră: 

 

 

26. Cât de mulțumit(ă) sunteți de oferta privind petrecerea timpului liber în Municipiul Huși? 
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27. Cât de mulțumit(ă) sunteți de situația spațiilor verzi din oraș: 

 

 

28. Care considerați ca sunt cele mai importante resurse naturale care contribuie la creșterea calității 
vieții în orașul nostru? 
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29. Care considerați ca sunt cele mai importante surse de poluare în Municipiul Huși (vă rugăm 
selectați maxim 3 variante)? 

 

 

 

30. Acordați note de la 1 la 5, în funcție de cât de mult considerați că vă afectează/ deranjează 
următoarele tipuri de poluare: 
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31. Care dintre următoarele domenii ar trebui să reprezinte o prioritate de investiții la nivelul 
Municipiului Huși? Vă rugăm să alegeți 5 opțiuni: 

 

 

32. Vă rugăm să menționați principalele trei domenii pentru care considerați că există oportunități de 
dezvoltare majore și pe care Municipiul Huși ar trebui să le fructifice: 

 Turism 

 Agroturism 

 Agricultura, viticultura 

 Transport , constructii , cinema 

 Cultura, sănătate, agrement; 

 Turism viticol; 

 Cultură,educație,infrastructură; 

 Sistemul de educatie( principal crese si gradinite) Transportul public ( deficit de autobuze si 

trasee) Sectorul industrial( noi locuri de munca) 

 Transporturi; 

 Sustinerea mediului de afaceri; 

 Educatia, sănatatea și serviciile de administrare publică  
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 Turismul religios 

 Activitati culturale, sportive, locuri de munca; 

 Capacitatea administrativa la nivelul instituțiilor publice ; 

 Mediu-reciclarea deseurilor; 

 Susținerea producătorilor locali 

 Comerț 

 

33. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia de 
Dezvoltare Locală a Municipiului Huși. Vă mulțumim! 

 Consolidare clădirile vechi; 

 Ruta ocolitoare transport rutier greu 

 Scutirea penalitatilor la impozit pe tot parcursul anului daca se achita integral impozitul  

 Reabilitare zona Recea 2; 

 Amenajare de locuri pt picnic in pădure; 

 Atragerea de investitori pentru dezvoltarea industriei;  

 Susținerea micilor și marilor întreprinzători loca li; 

 Locuinte pentru tineri; 

 Reabilitarea blocurilor ANL;  

 Amenajarea de parcări; 

 Pubele de gunoi ce permit reciclarea; 

 Constructia unei sali moderne de spectacole cu toate dotarile; 

 Constructia unui cinematograf; 

 Înființarea unui centru de colectare a fructelor și legumele de la producătorii agricoli și vânzarea 

acestora la preț de producător; 

 Creare de locuri de munca; 

 Deschiderea unor târguri cu comercianți locali; 

 Parteneriate public-private in domeniul industial, in special in vinificație.  
 

 


