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    ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
       735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str.1 Decembrie, nr. 9 

      tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
     web : www.primariahusi.ro 

e-mail : primar@primariahusi.ro  
  

 

PROCES VERBAL 
           Încheiat  astăzi   27 octombrie    2022  în cadrul  ședinței   ordinare   a 
Consiliului Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  
municipiului Huşi nr.798 din 21.10.2022 
 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.798 din 21.10.2022 a fost 
convocat  în  ședință  ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 27 
octombrie    2022 , ora  15,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
           La şedinţa participă : domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , doamna 
jr.Monica Dumitrascu – secretarul general al municipiului Husi.  
           Ca invitaţi la şedinţa participă : ec.Safta Trofin – director executiv  Directia 
Economica , jr.Stoica Liviu – director executiv  la Directia Administratie Publica Locala , 
ing.Ailenei Marius – arhitect șef, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic,  ec.Sirghe 
Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene, ing.Damian Valerică – Birou 
Managementul Proiectelor Europene , ing.Bahnariu Liliana – consilier  Comp.Gestionarea 
Resurselor Umane si a Functiilor Publice,  Hârjete Doru Ioan – Comp.Protectie Civila, 
ing.Popa Neculai – administrator Sc Ecosalubrizare Prest SRL Husi. 
           La ședință CL din 27.10.2022   nu a participat   presa locală.  
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  
21.10.2022  a dispozitiei nr.798 din 21.10.2022. 
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu face prezența   
constatând  că  sunt prezenţi la şedinţa un număr de  19 consilieri locali. 
           Se constată că şedinţa este legal constituită.  
          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna august   2022 , 
luna  septembrie  2022, luna  octombrie  2022) , a fost ales  domnul  consilier MATEI 
IONEL. 
             Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu : Pentru inceput , as 
dori sa supun aprobarii : 

1. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  data de  27 septembrie   2022 . 

2. Procesul -verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, convocată de îndată 
Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  06 octombrie  2022 . 
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        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 
modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul 
ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  27 septembrie   2022  ? Nefiind 
nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat  
în cadrul  ședinței ordinare  a Consiliului Local al municipiului Huși , din  27.09. 2022. 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

                    Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  
verbal încheiat în cadrul ședinței  ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din   
27 septembrie   2022 a fost adoptat  cu  19  voturi pentru. 
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              Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 
modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul 
ședinței extraordinare , convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Huși din  06 
octombrie   2022  ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul 
procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței  extraordinare, convocată de îndată   a 
Consiliului Local al municipiului Huși  din 06.10.2022. 
            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 
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           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: Procesul  verbal 
încheiat în cadrul ședinței  extraordinare , convocată de îndată   a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  06 octombrie   2022 a fost adoptat  cu  19 voturi pentru). 
 
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Avand in vedere ca a 
fost  desemnat presedinte de ședință pentru aceasta lună( octombrie  2022) ,  dau cuvantul 
domnului   consilier local  Matei Ionel. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Buna ziua! Avem inscrise pe ordinea 
de zi un număr de   23  proiecte de hotărâre, 2 procese verbale.De asemenea există  5(cinci)  
proiecte de hotărâre înscrise  suplimentar pe ordinea de zi : 

          I.Proiect de hotarare nr. 394 din 24.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)  privind alocarea sumei de 16.766,53   lei cu TVA necesara 
pentru lucrări de reparații conductă de agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion 
Creangă” din municipiul Huși , județul Vaslui  - initiator primarul municipiului Husi . 
           II.Proiect de hotarare nr.395 din 24.10.22022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi 
a sedintei CL din 27.10.2022)   privind alocarea sumei de  27.000,66  lei cu TVA 
necesară  pentru  reabilitarea instalației de încălzire centrală din clădirea Grădiniței cu 
Program Prelungit nr.7, din municipiul Huși, județul Vaslui - initiator primarul 
municipiului Husi . 
          III.Proiect de hotarare nr. 396 din 25.10.2022- forma modif.in 26.10.2022 (inscris 
suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 27.10.2022)  privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare 
Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, parter, 
jud. Vaslui ” – initiator primarul municipiului Husi. 
          IV.Proiect de hotarare nr.397 din 26.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)  privind  scoaterea din inventarul domeniului  privat al 
municipiului Huși a construcției  situată  pe Drum Coțoi nr.2 , înregistrată în domeniul 
privat la poziția nr.159 – initiator primarul municipiului Husi. 
          V.Proiect de hotarare nr.398 din 27.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)  pentru aprobarea proiectului  “Construire Cresa mare, str 
Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul  Planului Național de 
Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01, si a bugetului acestuia 
– initiator primarul municipiului Husi. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Supun la vot ordinea de zi  
completată. Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ?   
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Numai o secunda!? 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Da, va rog, spuneti domnule 
consilier ! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Sunt 5 proiecte de hotarare „suplimentare” care au fost  
trimise succesiv dupa ce ne-a fost trimis dosarul  principal. Am verificat, am vazut ca  intr-adevar 
este vorba de proiecte importante care trebuie sa treaca prin Consiliul Local, trebuie votate, care 
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trebuie transmise de urgenta. Rugamintea nostra, si a mea , este  aceea ca pe viitor sa incercam 
sa  respectam termenul de 5 zile care este prevazut in lege. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Vreti sa va zic despre fiecare in 
parte, despre cele 5(cinci) proiecte inscrise suplimentar? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Proiectul de hotarare cu modificarea indicatorilor tehnico-
economici  la Cinema !? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ce se intampla? S-a modificat, noi 
am avut niste indicatori tehnico-economici aprobati, a venit cresterea , iar ca sa vina cu receptia  la 
terminarea lucrarilor, trebuie sa ajunga cu valoarea actualizata cu sumele care s-au dat in plus. 
Intamplator, suntem si noi parte in acest contract si trebuie sa le vizam si noi. Referitor la Proiectul 
de hotarare cu alocarea sumei de 16.766,53   lei cu TVA, la Scoala „Ion Creanga” la acea investitie 
enorma care este facuta acolo....... 
          Domnul consilier Bobârnat Radu : Le stiu domnule primar, daca nu ar fi niste proiecte 
importante?! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :….avem o problema acolo, am vrut 
sa facem  “centrale  termice”  acolo, ati aprobat , constructorul, nu am facut noi licitatia, a facut-o 
domnul director, nu s-a putut realiza , Intram in scoala, am mutat o clasa de la “Scoala nr.2”, 
pardon, “Scoala nr.3”, pentru ca Scoala 3 intra in reabilitare cu  “I.L.Caragiale”, si atunci am mutat o 
clasa acolo, in fostul local pe care noi nu-l foloseam. Care mai sunt? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Proiectul cu Cresa mare. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Gradinita cu Program prelungit, este 
vorba ca atunci cand au dat drumul la caldura , au constatat la Gradinita nr.7 ca nu au caldura. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Mai este Proiectul cu Cresa mare. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Cu “Cresa mare” ,  cred ca ati 
inteles cu totii …. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu asta este problema, cred ca trebuie facute mai repede, 
din timp, sa fie introduse pe ordinea de zi, nu suplimentar. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La mine materialele au ajuns pentru 
semnat atunci “cand ni se cer”.Ce pot sa fac? Sa spun la Minister sau la Guvern ca noi nu suntem 
in stare sa ne intalnim de urgenta  , sa votam bugetul proiectului care practic este o cresa. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar de ce sa nu ne intalnim , domnule primar? 
Ma scuzati ca intervin! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : De cate ori nu am fost chemati de urgenta la sedinta, noi 
am venit atunci cand am fost chemati ?! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : A devenit o practica, se trimit materiale 
suplimentar, dar  care intr-adevar trebuie documentate. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu este o practica, este o necesitate! 
Nu vreau sa mai discutam pe polemica, iar celalalt nici nu este prins in buget, sunt niste indicatori 
tehnico-economici, nu am avut de unde sa stiu ca blocurile care sunt in plin centru orasului , 60% 
sunt racordate “in pluvial”. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot ordinea de zi  
completată. Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
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           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

              Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Ordinea de zi completată   
a fost aprobata cu  19  voturi pentru). 
 

  Ordinea de zi are urmatorul continut : 
 

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

 



7 | P a g e  

 

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

3. Proiect de hotărâre nr.373 din 20.10.2022 privind acordarea unui aviz de principiu in 
vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului 
Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Huși – initiatori consilieri locali : Romila 
Claudiu, Patrașcu Luiza, Toma Cătălina Tania .  
 

4. Proiect de hotărâre nr.377  din 21.10.2022  privind modificarea organigramei si a statului 
de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi 
– inițiator primarul municipiului Huși. 
 

5. Proiect de hotărâre nr.367 din 04.10.2022 privind alocarea sumei de 371.513,80 lei cu 
TVA necesară  pentru realizarea devierii conductei de canalizare pluvială  din zona străzii 
Sf.Gheorghe, cu punctul de deversare lânga podul de pe strada Căpitan Carp – inițiator 
primarul municipiului Huși. 
 

6. Proiect de hotărâre nr.370 din 20.10.2022 privind aprobarea  Programului de   pregătire, 
deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile  publice din municipiul  Huşi pentru 
perioada 01  noiembrie 2022 –  31  martie 2023   şi  a   Programului  cu principalele  măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă  specifice  
sezonului rece pentru perioada 01  noiembrie 2022 –  31  martie 2023 ,  inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

7. Proiect de hotărâre nr.371 din 20.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie 
“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 
al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, în vederea implementarii proiectului 
“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 
al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“  SMIS 122165, ca urmare a cresterii preturilor – 
inițiator primarul municipiului Huși. 
 

8. Proiect de hotărâre nr.372 din 20.10.2022 privind aprobarea bugetului actualizat al 
proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp 
clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, urmare a actualizarii 
indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic– inițiator primarul municipiului Huși. 
 

9. Proiect de hotărâre nr.376 din 21.10.2022 privind aprobarea preluării și înscrierii în 
domeniul privat al municipiului Huşi a imobilului teren în suprafață de 1084 mp, situat pe str. 
Fundătura Viticulturii nr.18,înscris în CF nr.72496 Huşi , și a trecerii din domeniul privat în 
domeniul public al municipiului Huşi a respectivului imobil teren– inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

10.  Proiect de hotărâre nr. 378 din 21.10.2022  privind modificarea si completarea art.1 din 
Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022  privind aprobarea utilizarii excedentului 
bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare  a 



8 | P a g e  

 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  buget local 2022 , modificata si completata de  
Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

11.  Proiect de hotărâre nr.379 din 21.10.2022  privind aprobarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul   “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si 
persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in 
ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389– inițiator primarul municipiului Huși. 
 

12.  Proiect de hotărâre nr. 380 din 21.10.2022  privind  actualizarea   creditelor de 
angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru 
perioada 2020-2023  pentru obiectivul  “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” 
Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014 – 
2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 
investiţiile în educaţie , şi formare,  inclusiv  în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 
formare , obiectiv specific  10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul 
profesional şi  tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165. 
 

13. Proiect de hotărâre nr. 381 din 21.10.2022   privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-
2023 pentru obiectivul  de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de 
sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

14. Proiect de hotărâre nr.382 din 21.10.2022  privind actualizarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 
2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in 
Municipiul Husi” (contributie locala) – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

15.  Proiect de hotărâre nr.383 din 21.10.2022   privind actualizarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 
2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in 
Municipiul Husi,Jud. Vaslui pentru anul 2022-2023” – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

16.  Proiect de hotărâre nr.384 din 21.10.2022  privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 
2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. 
Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului 
Huși. 
 

17.  Proiect de hotărâre nr.385 din 21.10.2022   privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada  2022 - 
2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General  și a 
Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ” – inițiator primarul 
municipiului Huși. 
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18. Proiect de hotărâre nr.386 din 21.10.2022  privind actualizarea creditelor de angajament 

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – 
educational Cod SMIS 142239 ” – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

19. Proiect de hotărâre nr.387 din 21.10.2022  privind actualizarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul  “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 
138482” – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

20. Proiect de hotărâre nr.388 din 21.10.2022  privind actualizarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de 
recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” – inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

21.  Proiect de hotărâre nr.389 din 21.10.2022  privind aprobarea repartizarii sumei de 20,0 
mii lei din bugetul local  al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului 
Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi , inițiator primarul municipiului Huși. 
 

22. Proiect de hotărâre nr.390 din 21.10.2022  privind emiterea unui aviz de principiu in 
vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al 
municipiului Husi in cuantum  de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de 
Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”  Husi din bugetul Ministerului Sanatatii – inițiator 
primarul municipiului Huși. 
 

23. Proiect de hotărâre nr.391 din 21.10.2022  privind  aprobarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de 
Urgenta ” – Cod SMIS 142240 , – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

24.   Proiect de hotărâre nr.392 din 21.10.2022  privind rectificarea bugetului local  -etapa 
octombrie  2022, – inițiator primarul municipiului Huși. 
 

25.  Proiect de hotărâre nr.393 din 21.10.2022   privind  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa 
octombrie 2022, – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
        26. I.Proiect de hotarare nr. 394 din 24.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)  privind alocarea sumei de 16.766,53   lei cu TVA necesara pentru 
lucrări de reparații conductă de agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din 
municipiul Huși , județul Vaslui  - initiator primarul municipiului Husi . 
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         27.II.Proiect de hotarare nr. 395 din 24.10.22022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)   privind alocarea sumei de  27.000,66  lei cu TVA necesară  pentru  
reabilitarea instalației de încălzire centrală din clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, 
din municipiul Huși, județul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi . 
 
         28. III.Proiect de hotarare nr. 396 din 25.10.2022- forma modificata in 26.10.2022 (inscris 
suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 27.10.2022)  privind actualizarea indicatorilor  
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare 
Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, parter, jud. 
Vaslui ” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

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

 

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

         31.Diverse. 
           
 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 

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

data de  27 septembrie  2022. 
          * A fost adoptat cu  19  voturi pentru) . 
 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare , convocată de îndată a Consiliului 
Local al municipiului Huși din data de  06 octombrie  2022. 
           *A fost adoptat cu  19  voturi pentru) . 
 

3. Proiect de hotărâre nr.373 din 20.10.2022 privind acordarea unui aviz de principiu in 
vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului 
Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Huși – initiatori consilieri locali : Romila 
Claudiu, Patrașcu Luiza, Toma Cătălina Tania .( vezi pag.nr.13 din pv.) 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel solicită comisiilor de specialitate 
să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
        Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie 
publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de 
hotarare. 
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          Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, 
sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Daca sunt discutii  la acest proiect de 
hotarare ? Da, domnule consilier Bobârnat Radu?! 
          Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Mi-am adus aminte ca trebuie sa 
transmit ceva, va rog sa ma scuzati momentan! 
           Domnul  consilier Bobârnat Radu:  Sa revina in sala de sedinta domnul  primar , este 
important , vreau sa stiu si pozitia dumnealui, vreau sa stiu daca dumnealui sustine acest proiect de 
hotarare. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Asteptam pe domnul primar ? 
          Domnul consilier Cocuz Adrian : Cel mai bine este sa lasam acest proiect de hotarare”in 
asteptare” ,  si mergem mai departe cu discutarea ordinei de zi, punctul nr.4. 
          Domnul  consilier Bobârnat Radu:   Da, puteti trece mai departe, la acest punct cu  nr.3 sunt 
discutii,  trebuie sa fie in sala si domnul primar. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel : Da, trecem mai departe cu discutarea 
ordinei de zi , Punctul nr.4. 

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

de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi 
– inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel solicită comisiilor de 
specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

          Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? Daca nu sunt, trecem la vot. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 
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6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta 
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) . Doamna consilier Rotariu Nicoleta nu si-a exprimat votul, nu se afla in sala 
de sedinta. 

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

TVA necesară  pentru realizarea devierii conductei de canalizare pluvială  din zona străzii 
Sf.Gheorghe, cu punctul de deversare lânga podul de pe strada Căpitan Carp – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.   Exista avize 
favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? Daca nu sunt, trecem la vot. 
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           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X  - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) . 
 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Revenim cu discutiile la Punctul nr.3 
(Proiect de hotărâre nr.373 din 20.10.2022)  de pe ordinea de zi.  

3. Proiect de hotărâre nr.373 din 20.10.2022 privind acordarea unui aviz de principiu in 
vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului 
Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Huși – initiatori consilieri locali : Romila 
Claudiu, Patrașcu Luiza, Toma Cătălina Tania .( vezi pag.nr.10 din pv.) 
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           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :Domnule consilier Bobârnat Radu, 
va rog frumos! 
           Domnul  consilier Bobârnat Radu : “O sa am o interventie scurta , de 5 minute, va rog sa 
“tineti sedinta in mână”, sa nu intervina nimeni, vreau sa va spun, in principiu, asa cum am spus si 
data trecuta, sunt de acord cu infiintarea unei trupe de teatru , dar sa vedem ce fel de teatru, 
profesionist  sau de amatori? Eu, personal, sunt mare amator de  teatru, ma duc la Birlad, ma duc 
la  Iasi, ma duc la Chisinau, cand am timp, mi-ar placea sa am si in orasul meu , dar in chestiuni din 
astea ar trebui sa fim rationali si sa vedem daca ne putem permite asa ceva. Intrand  pe google , 
am vazut ca nu exista nici un judet din Romania care aiba 2 teatre, in acelasi judet si in orase 
diferite. Unele judete chiar nu au deloc. Toate teatrele din tara sunt sustinute financiar  de catre 
consiliile judetene, nu de catre municipii. Trebuie sa analizam daca este oportun sa infiintam o 
trupa de teatru profesionist si la noi in oras, trebuie sa vedem daca ne putem permite financiar sa 
sustinem  aceasta trupa de teatru . De asta am vrut sa fie si domnul primar de față ,  sa vedem 
daca dumnealui sustine o asemenea initiativa , daca crede ca exista bani suficienti in bugetul local 
pentru a finanta o trupa de teatru profesionist. Am vazut o incercare de intocmire a unui buget , am 
inteles ca s-ar cheltui in jur de 120 mii euro /an, eu sunt convins ca aceasta suma este mult 
subevaluata , nu s-au pus recuzita, costume, s-au pus doar salarii, doar salarii, cheltuielile  cu 
intretinerea unei astfel de trupe de teatru sunt mult mai mari. S-ar putea ca asta sa fie chiar o 
cheltuiala neta pentru ca din incasarile teatrului nu puteam scoate  “mare lucru”. Trebuie sa vedem 
daca ne putem permite acum sa infiintam o trupa de teatru profesionist si sa nu o desfiintam peste 
un an sau doi  ca nu ne putem permite, parem neseriosi, sa o mentinem “a la long”. Eu zic ca nu, 
pentru ca ar trebui sa vedem de unde luam acesti bani ? De la Invatamant, nu cred ca putem lua 
pentru ca din punctul meu de vedere, sa nu se supere domnul primar,  este punctul meu de vedere, 
nu este o chestie  cu “tenta electorala”, invatamantul este subfinantat in Husi , abia functioneaza, 
sunt o gramada de nevoi, cheltuieli cu investitii, laboratoare, sali de sport, dotari cu mobilier, 
cladirile , nu mai zic, fatadele cladirilor,  nici nu mai zic, sunt o gramada de nevoi in invatamant. De 
la Serviciul social, o gramada de oameni au nevoie de locuinte, de ajutor, cred ca acolo trebuie sa 
mai dam bani nu sa luam , de la Spital , daca ma apuc sa spun ce probleme sunt la spital  , ne 
apuca dimineata! Poate ni se spune de unde vor veni acesti bani ? Eu zic ca in acest moment cu 
cheltuiala exclusiva a bugetului local , nu este oportuna infiintarea unei trupe de teatru de 
profesionisti.  Dar, nu vin doar cu o solutie distructiva, insa va spun ca, noi liberalii suntem amatori  
de cultura, de teatru, desi in orasul nostru  sunt 2 institutii culturale  care efectiv  “mananca”  
 banii degeaba, Casa de Cultura si Biblioteca, o gramada de bani si nici o activitate , sau niste 
activitati doar “ca praf in ochi”, daca domnul Romila ne-ar putea ajuta sa punem pe picioare o trupa 
de amatori , voluntari, care incet, incet, sa dovedeasca ca pot face fata si statutului de profesionist, 
poate vom trece si la acest pas. Puteti  gasi elevi de liceu, tineri, adulti, seniori, care, voluntari, sa 
vina si in fata spectatorilor sa sustina spectacole ocazionale, urmand sa fie stimulati  din incasari, 
din sponsorizari, s.a.m.d, dar nu din bugetul local. Puteti sa faceti protocoale, asa cum am discutat 
cu unitatile de invatamant, sa faceti teatru pentru copii, si nu numai pentru Husi , ci si pentru 
comunele adiacente. Eu sunt convins ca dvs. aveti capacitatea asta sa faceti,  dar teatru 
profesionist, sa aduceti actori de prin alte localitati ca in Husi nu avem, sa-i aduceti si sa-i  platiti la 
“limita subzistentei”, “sa se rateze” din punct de vedere profesional , ca nu numai material o duce 
prost , noi nu avem bani sa le cream conditii medicilor sa ramana in Husi , o sa avem pentru actori, 
nu ?! O sa trebuiasca sa-si gaseasta singuri solutia la chestiunea asta. Haideti sa nu ne grabim, 
este o idee buna dar nu oportuna in acest moment , noi, in principiu, nu ne opunem , dar o sa “ne 
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abtinem”, daca aveti solutii financiare de sustinere a unei trupe de actori profesionisti , astept sa-mi 
spuneti . Multumesc! “ 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Daca am inteles bine, mi se 
adreseaza mie intrebarea , as incepe cu proiectul de hotarare “ in ansamblu” , care este initiat de 
un grup de consilieri. Din punctul meu de vedere , se solicita un aviz de principiu , vom vedea daca 
infiintam o trupa de teatru, nu a spus amatori , nu a spus profesionisti, nu a spus de copii, de adulti. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Scrie profesionisti. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Bun, profesionisti , foarte bine. In 
principiu, ca sa-l putem finanta va trebui sa , daca astazi se da un aviz de principiu, se vor face 
niste calcule , vom vedea daca vor putea fi prinse in buget , si atunci vom vedea daca vom infiinta 
aceasta trupa de teatru profesionist “Constantin Codrescu”. Astazi nu inseamna ca eu i-au banii de 
la scoli , de la gradinite sau de la spital , ca sa-i dau la teatru. Eu cred ca, daca ne dorim, putem sa 
realizam mai mult , cum ar fi : fatadele la scoli , sper sa vina si contractele semnate,  si o sa le 
schimbam prin reabilitare termica, inclusiv  Gradinita nr.10 si celelalte, “I.L.Caragiale”  este deja  
“pusa”  pe Banca Mondiala,  Scoala nr.1 este pusa pe proiect, cam toate scolile despre care 
spuneati, pentru fatade, sunt pe proiecte. Din cate stiu eu, nu s-au cheltuit bani de la Primarie  
pentru alte lucrari decat, efectiv, pentru acelea pentru care am incercat sa gasim  finantare din 
fonduri extrabugetare Husi. Am cautat Guvern, am cautat PNDL, am cautat  “Anghel Saligny”, am 
cautat  fonduri europene, si multumesc lui Dumnezeu , iar cand ma gandesc cate sume semnez, nu 
stiu daca pot sa mai dorm o saptamana. Chiar astazi am o situatie pe masa, dar mi le asum si merg 
mai departe. Dvs. spuneti ca scolile sunt la “limita subzistentei”, ca mobilierul este cum este, 
s.a.m.d. Eu ma uit , daca vreti, in ultimii 14+4, in ultimii 18 ani cam ce sume de bani s-au alocat la 
scoli,  si o sa vedeti ca mai mult de 30% din bugetul pentru investitii l-am alocat la scoli. Cum s-au 
pastrat, cum s-au intretinut, cum s-au cheltuit , nu stiu.Deocamdata, invatamantul ramane totusi o 
prioritate pentru noi si o sa incercam organizarea lui in continuare , cum am reusit si cu altele. 
Astazi pe ordinea de zi avem un proiect de hotarare cu Liceul Agricol Husi , o sa vedeti ca este pe 
fonduri europene, numai ca legislatia din Romania este mai rea decat legislatia din Europa, si ne 
obliga  sa facem “nu stiu cate” grupuri sanitare, ceea ce inseamna  ca nu pot fi prinse in cadrul 
proiectului cu reabilitarea termica, vom aloca tot din bugetul nostru  , daca o sa fiti de acord, daca 
nu, vom renunta la proiect. Referitor la locuinte sociale, cred ca avem 2 proiecte, unul pentru 
“locuinte sociale”  si un proiect pentru “specialisti”, locuinte pentru specialisti. Lucram acum la o 
varianta de locuinta “tip container” pentru urgente, alte situatii care apar, cum sunt cei de pe  
Husi- Stanilesti. Noi astazi nu dam nici un ban pentru teatru, este numai un aviz de principiu, pentru 
intocmirea unui proiect, a unor calcule, sa vedem exact daca bugetul nostru  poate sustine o astfel 
de initiativa. Poate gasim si parteneri in judet , Birlad-ul are teatru, poate gasim si noi o finantare tot 
asa mai departe. Trebuie sa tinem cont ca Cinematograful este aproape gata , tinand cont ca avem 
proiectul cu Teatrul de vara, care este aproape gata, deci putem , ca vom avea un numar mai mic 
sau mai mare, asta vom vedea, dar in functie de ceea ce ne propunem sa oferim pe scena, sa 
jucam pe scena, sa prezentam un spectacol pe scena, sa vedem de cati actori avem nevoie, sa le 
facem la minim, dar sa ne gandim ca nimeni nu vine in Husi ca specialist sa ramana, ii oferi o 
locuinta, dar in rest ce-i oferi, niste variante de sport, am facut si o sa facem in continuare acolo 
unde “ne putem incadra”. Mai spun ca mai facem un stadion, ca sa avem o baza sportiva , va mai 
spun si despre sali de sport, cum o sa reusim  la fiecare scoala , lucrez acum  la acest lucru, sa 
vedem cu reusim sa gasim la fiecare scoala finantare sau unde putem depune proiectele , asa cum 
am facut si la Casa de Cultura si pana la urma am realizat-o din bugetul propriu. In ce priveste 
activitatea de la Casa de Cultura, eu zic ca la Casa de Cultura s-a desfasurat activitate, probabil ca 
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si la ei este o lipsa de fonduri, pentru ca daca ne gandim, activitatea de la Casa de Cultura era 
inainte cu inchirieri de spatii, cu sume care se incasau si isi puteau permite sa aduca colaboratori, 
am aprobat acest lucru si la ei in buget astfel incat sa poata sa aduca colaboratori, sa reia acele  
activitati, ca tot vorbim acum de teatru, trupa de teatru care au avut-o si care a castigat locul I la 
Constanta, daca va mai aduceti aminte, s-au ati fost in sala cand i-am premiat atunci la Husi , avem 
activitati de balet acuma . Domnul Iacob poate sa ne spuna mai multe. 
         Domnul consilier Iacob Ioan : Da, isi desfasoara acolo activitatea club de sah, balet. 
         Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Da, balet si dansuri. 
         Doamna consilier Patrascu Luiza : Da, balet, dansuri , activitate este si la Biblioteca. 
         Domnul  consilier Bobârnat Radu : La ce sunt balet si dansuri ? 
         Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :La Casa de Cultura, merge si fata mea acolo. 
         Doamna consilier Patrascu Luiza : Si la Biblioteca este activitate “densă”. 
         Domnul  consilier Bobârnat Radu : Eu am alta opinie. 
         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da, dvs.aveti alta opinie. La Biblioteca 
sunt lansari de carte, nu venim cu chestii din astea, ar trebui sa ne ducem la Biblioteca !  
Desfasuram activitati la Casa de Cultura, arata modernizata, cred ca arata bine. Eu astazi, sa nu 
mai mergem intr-o discutie si sa tina sedinta  pana la ora 7,00 (seara), trebuie sa fiu la o emisiune 
TV si trebuie sa fac un film despre Husi, nu sunt numai eu, sunt din tot judetul, la asta lucram 
acuma, de asta am intrebat-o pe doamna Rotariu , vreau sa arat ca in Husi nu se bea numai vin , 
se fac si lucruri serioase , ca avem si noi in Husi agenti economici care fac lucruri serioase. Un aviz 
de principiu nu inseamna o introducere in buget. Poate este o activitate pe care ar trebui sa o 
desfasoare anumiti oameni care ar trebui  sa intocmeasca  efectiv un  Regulament , o suma de 
bani care este necesara in astfel de situatii , vom vedea daca vom introduce in buget anul acesta, 
la anul, peste doi ani , nu stiu. Eu cred ca aici era discutia. Daca vreti punctul meu de vedere, eu 
am venit in oras si am zis asa “nu pot sa merg la film si la teatru in cizme de cauciuc “, la ora 
actuala  suntem 100% rezolvati cu problema cu “cizmele de cauciuc”, am facut Stadionul impreuna, 
l-am modernizat, am modernizat Casa de Cultura, finalizam Cinematograful, facem Teatru de vara, 
imbunatatim activitatea culturala  in Husi, ca nu o sa vina medic de la Iasi , sa nu aiba unde sta si 
unde sa se duca la un cinema, sa nu aiba o piesa de teatru, sa nu am sa ma duc la nu stiu ce 
spectacol, s.a.m.d. Sa vin la Husi numai sa profesez si apoi sa ma duc acasa , sa fac naveta la 
Iasi, nu este ok. Cu prima oportunitate pe care o am sa raman la Iasi, raman la Iasi. Eu astazi nu 
spun ca am luat banii de la Gradinita nr.10 , Gradinita nr.12, Scoala nr.4, care mai sunt, Liceul 
Cuza , incat, incat, sa-I dam la teatru. Deocamdata nu am  spus asta. Sa stiti ca mereu tin legatura 
cu scolile si gradinitele din Husi , stiu necesitatile lor, La Gradinita nr.7 deja am schimbat mobilierul, 
La Gradinita nr.10 , vorbeam ieri cu doamna director , ieri, da, eram la Braila, vorbeam cu doama 
director ca vrea sa plantam gard viu toata curtea, gradinita este depusa pe asa, am pus parchetul 
la Grd.10, avem modernizat la Grd.1, mai avem grupurile sanitare care nu s-au modernizat, eu zic 
ca activitatea asta de investitii atat in domeniul infrastructurii rutiere cat si a infrastructurii scolare , 
s-a desfasurat. Astazi, acest aviz de principiu nu inseamna o cheltuiala pentru bugetul local. Daca 
astazi acordati acest aviz de principiu, sa ne putem mobiliza, sa vedem exact ce inseamna , ce 
gasim, ce surse de finantare , poate gasim o alta institutie care vrea. Putem sa facem un calcul, ce 
sali avem, ce spectacole, cat se poate incasa, la acest teatru nu inseamna ca este actionar 
majoritar Consiliul Local, poate sa fie cu o activitate economica gen “salubrizare ”, gen “biblioteca”, 
sunt niste variante pe care le gandesc acuma. Eu stiu de acest proiect demult, nu sunt impotriva lui, 
eu zic ca am cam terminat cu  infrastructura rutiera , apa, canal, toate sunt pe proiecte la ora 
actuala,  inafara de str.Eroilor, nu stiu cum a scapat, str.Eroilor intre blocuri. A scapat dintr-un 
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proiect, suntem si noi oameni cei care lucram, cei care au lucrat au putut sa scape o strada , nu au 
pus-o pe Anghel Saligny, au vrut sa punem toate parcarile, si aceea a scapat. Din cate vedeti, vrem 
sa le scoatem pe toate, dar nu trebuie sa ne reducem la o cultura minima la ora actuala. Uitati-va la 
un spectacol care a fost odata la 3 ani, din cauza pandemiei, cam cata lume a venit.Nu, cate lume 
a venit! Nu ma intereseaza , ca nu merg pentru candidatura , am inchis acest subiect mai demult, si 
mi-l  mentin. Ideea este, haideti sa incercam sa schimbam Husul! L-am schimbat din punctul de 
vedere al infrastructurii, nu am spus-o eu, o spun altii, haideti sa-i  dam si o activitate culturala! 
Poate vreti sa-mi spuneti, poate vreti sa-mi spuneti , cei care sunteti in comisiile de evaluare ale 
directorilor de la unitatile de  , ca nu sunteti de acord. Dar atata timp cat eu primesc raportul de 
evaluare perfect, eu pot sa ma opun? Acesta este punctul meu de vedere, domnule consilier 
Bobârnat ! 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu : Pot sa dau eu cuvantul  la replica, daca imi permiteti ! 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Haideti sa lasam la sfarsitul sedintei! 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : Nu, acuma. V-ati intrebat vreodata  de ce celelalte 
judete nu au doua teatre ? 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : V-ati intrebat de ce Vasluiul nu are 
asfaltate toate strazile 100%? V-ati intrebat de ce Vasluiul are 50 milioane euro in fiecare an , sa 
depuna proiecte, fara sa participe la selectare de punctaje? Nu. V-ati intrebat vreodata de ce 
bugetul Birladului este mult mai mare comparativ  cu al meu ? V-ati intrebat vreodata  bugetul 
Birladului cat primeste de la Consiliul Judetean pentru teatru? Haideti sa ne punem aceste intrebari, 
da? 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu : Are legatura cu ce am spus eu acuma? 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu, nu are. 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu : Bun. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Ca o comparatie, nu ? Pe mine nu 
ma intereseaza ce este in alt oras. 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu : In alt judet. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nici in alt judet, ma intereseaza ce 
pot eu sa fac, sa arat cat mai bine ca oras, sa am cat mai multe activitati  in acest oras, in folosul 
comunitatii. Voi putea “sa le ating”  pe toate, bine, nu, le vom amana in functie de cat de capabili 
suntem  sa gasim toate sursele  de finantare pentru orice activitate. Casa de Cultura  “am  
amanat-o” 8 ani, nu ? 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu : Intrebarea asta am mai pus-o si data trecuta , mi-a 
raspuns cineva , dar cred ca „in gluma” , ca nu conteaza, este bine ca vom  avea 2 teatre in judet 
pentru ca inseamna  ca Vasluiul va fi deosebit! Asa de deosebit..... 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Ma scuzati ca sa intrerup ! Eu 
vorbeam de Husi. 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu : Nu ma lasati sa termin. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Daca dvs. ma duceti la acele criterii  
economice ?! Daca ne permitem , il facem, daca nu, nu ! Daca ne ducem si taiem din fașă  
proiectul ?! 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : Asa de deosebiti am fi cu infiintarea acestui teatru 
profesionist , ca atunci cand iti iei „tichie de margaritar „ , cred ca este de ajuns.... 
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             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Suntem pe un aviz de principiu.  
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : Suntem deosebiti. Stiu ca acum se solicita un aviz de 
principiu, nu trebuie sa-mi explicati! Ideea este ca suntem asa de deosebiti, dar nu este nevoie sa 
fim deosebiti, ca suntem deja! 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : La ce va referiti? 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : “Am facut deja un  stadion „in panta” , suntem deja 
deosebiti!” 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Cum este Stadionul, domnule 
consilier?” 
             Doamna consilier Patrascu Luiza : “Unde este stadionul in pantă?” 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Ati fost macar la fata locului sa 
vedeti infrastructura in zona respectiva ?” 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : „Ca sa nu fie in pantă , ati sapat de vreo 5 miliarde!” 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Aratati-mi dvs. in Husi un loc drept, 
nu numai pentru Stadion , aratati-mi dvs. un loc drept ?! 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : „Am vrut sa spun ca suntem deosebiti.” 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan  “:Numai putin! Aratati-mi in orasul 
Husi un teren care este plat! Uitati-va la Liceul Cuza, numai baza sportiva , nu, nu,uitati-va cat este 
sapatura , ca sa fie un loc drept. Uitati-va la Colegiul Agricol Husi !” 
           Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru:  Asta  este depresiunea Husului, nu ai ce sa 
faci. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Daca nu stim unde locuim, este 
normal!  Eu v-am dat exemplu intr-o sedinta , si v-am zis asa: ….. 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu :” Banii  care au fost investiti pentru aducerea la nivel a 
terenului pentru stadion , trebuie imputati cumva .” 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Imputati-i, cui? De ce sa-i 
imputam?” 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu :”Celui care a inceput proiectul cu stadionul.” 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Atunci era  mai bine daca nu se 
facea !?” 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu :”Sa incepi un proiect si sa sapi de 5 miliarde lei , pentru 
a aduce terenul  la forma pentru a construi un  Stadion !?” 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Domnul consilier Țocu Cătălin are 
si dumnealui un cuvant de spus. Va rog, domnule consilier! 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier Bobârnat , in 
momentul in care  ati spus ca vreti sali de sport, vreti stadioane, ca vreti cladiri, uitati-va la toate 
blocurile din Husi  ca toate au un taluz. Nu am proiectat eu orasul. Formele lui de relief , noi trebuie 
sa le amenajam ,  si sa  construim pe ele. 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu :Da.Asta este parerea d-voastra. 
              Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Va rog, domnule consilier Țocu ! 
              Domnul consilier Țocu Cătălin : Mi-am  pierdut si  ideea, de cand astept sa iau cuvantul!   
Parerea mea este, am mai spus si alta data, cand vorbim de cultura, cand vorbim  de arta, ar trebui 
sa lasam deoparte politica, eu m-am bucurat  de la inceput, nu i-am spus niciodata domnului 
Claudiu  Romila, nu am stiut ca voi ajunge consilier local, mi-am dat silinta, am ajuns, dar cand l-am 



19 | P a g e  

 

vazut pe Claudiu Romila pe lista candidatilor, m-am bucurat, indiferent ca venea din partea altui alt 
partid,  stiam ca poate sa aduca un plus, plusul poate fi adus in viitor,  cu toata experienta pe care o 
are in materie de teatru si regie. Acum, poate ca ar fi fost bine ca din cei trei  initiatori  macar  unul  
sa i-a cuvantul, sa ne prezinte, dar acum este tardiv…… 
            Doamna consilier Patrascu Luiza: Da, da, dar a mai prezentat domnul Romila . 
            Domnul consilier Țocu Cătălin :…. Este o initiativa laudabila, cert este ca si domnul 
Bobârnat  are dreptate, ca  trebuisa studiem, sa vedem de unde luam finantele pentru  a functiona, 
nu putem sa ne laudam ca am  infiintat o trupa de teatru, iar dupa o jumatate de an, un an sau doi 
ani, sa o desfiintam. Trebuie intr-devar sa aprofundam ideea asta, memoriul pe care l-a prezentat 
Claudiu Romila  in urma cu trei sedinte, chiar m-a impresionat.Era o lauda adusa husenilor, era o 
lauda adusa Husului , si viitorului  poate mai luminos, al nostru, al tuturor. Si Casa de Cultura 
trebuie un pic mobilizata, cei de acolo trebuie mobilizati mai mult, si la Cinematograf trebuie sa 
organizam atat de bine lucrurile incat sa functioneze, si la sala unde se vor rula filme, am inteles ca 
Sala A va fi destinata spectacolelor de mare amploare, inclusiv teatru. Eu, personal, apreciez 
initiativa, sa dam avizul acesta de principiu, sa vorbim mai putin despre politica, sa cautam ca in 
viitor sa atragem fonduri , sa atragem oameni, sa atragem initiative, ca lucrurile sa mearga mai 
bine. 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu : Ce legatura are politica cu ce am discutat noi, domnule 
consilier? Era vorba de bani. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Prima data, primul  proiect pentru reabilitarea  
Cinematografului a fost depus de liberali , domnule, asa ca?! 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu : Cine a insistat sa se faca acest Cinematograf? 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Noi nu am fost niciodata impotriva. 
            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Cand a fost depus 
proiectul de catre liberali ? 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : In 2012. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In 2012, in august 2012, nu, 2013,  si in 2014 a 
fost facut proiectul. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier, daca eram in locul 
dvs. faceam interventia altfel. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ia sa vedem?! 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : As fi intervenit asa, ca a durat vreo 6 
ani de zile pana am gasit varianta, nu, daca este 2013,2014, sunt  6 ani, m-am exprimat corect, 6 
ani de zile de la oportunitatea pe care am avut-o de a prelua gratuit acel cinematograf, sunt alte 
orase care le cumpara  acuma cu bani, a trebuit sa-I dam destinatie cinematograf….. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In 2009 a fost preluat, domnule primar! In 2009, 
va spun pentru ca m-am ocupat foarte mult de acest “proiect”. Stiu foarte bine datele, stiu foarte 
bine. 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Era in perioada cand “prietenul meu” 
de la “Sahia” mi-a semnat contractul de preluare. Numai  putin, dar nu asta este ideea! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da! 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Ideea este ca impreuna, nu am 
spus ca Jan Ciupilan, impreuna am incercat sa-l modernizam, si pe buget propriu, imi aduc aminte 
ca era domnul Beschieriu, am venit cu o varianta de sarpanta, din cate imi aduc aminte costa in jur 
de  “150-170 mii euro”, am incercat pana sa vedem unde-l putem depune, pana cand a ajuns 
oportunitatea CNI. Cum l-am depus la CNI? Comune, am considerat Husul “comuna”. Nu era 
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adevarat pentru ca pe CNI erau finantate anumite tipuri de lucrari, am studiat foarte bine ce lucrari 
pot  fi depuse , si le-am depus, impreuna cu dvs. Consiliul Local. Ati avut probabil initiativa , va 
felicit! Dar nu l-ati depus dvs., l-am depus prin Consiliul Local.” 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “A fost depus cand ati vrut dvs., domnule  
primar ! Proiectul s-a facut din anul 2014. Acelasi  “Neohabitat” a facut proiectul in 2014, la sfarsitul 
anului l-am chemat pentru ca era suma foarte mare, 16 milioane o facuse, a mai  dat jos 6 milioane, 
si a facut-o de 10 milioane.  “ 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “A fost si varianta sa-l depunem pe 
niste fonduri norvegiene, va mai aduceti  aminte?” 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, asta este acum?! 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Este totusi un aviz de principiu, haideti sa trecem la vot! 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu : „Un aviz de principiu este foarte important. Nu este asa 
cum zice domnul primar, ca dam un aviz de principiu , este o chestie  minora.Nu este asa!  Un aviz 
de principiu este sa ne angajam pe o linie , ca sa ne putem angaja trebuie sa facem calcule . 
Trebuie sa facem calcule. Eu nu zic ca luati de la invatamant, eu zic ca nu dati la invatamant.” 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “O sa dam si la invatamant. Eu zic 
ca avizul de principiu , nu am ramas blocati nicaieri, nu am facturi restante, inclusiv  la Spital dăm. 
Ca avem o problema acolo, stiu, o sa vad cum o rezolv. Este o alta problema acolo.” 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : Mare, o problema mare. 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu, este o alta problema acolo. 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : „Si de management, si de ....” 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : “Nu vreau sa discutam despre Spital 
astazi, daca vreti , invitam pe cei de la Spital aici si o sa vedeti unde este problema. Eu astazi am 
spus si repet, nu vreau sa o considerati  ca o tenta politica  sau ca este o realizare a mea, este  un 
proiect propus de consilierii nostri, care sunt astazi in sala, le dam un aviz de principiu , asta 
inseamna ca eu impreuna cu aparatul  primariei ma angajez sa intocmesc un material si sa gasesc 
sumele necesare  fara sa afectez bugetul de cheltuieli, de investitii, al  municipiului Husi. O sa 
vedem de unde luam  sumele, pentru ca….” 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “Daca imi permiteti, o sa vorbesc din punctul de 
vedere al unui specialist   in domeniul economic, care de fiecare data cand a fost pus in fata 
realizarii unui proiect a trebuit sa vina cu argumente de sustenabilitate a proiectului. Deci, studiu  de 
piata, pot sa va dau exemplu, chiar cand am venit la Banca de Dezvoltare, care era pe punctul de a 
fi desfiintata aceasta agentie, ca sa obtin o casa de schimb valutar in banca , a trebuit sa fac studiu 
de piata, sa demonstrez la Centrala, vorbesc despre ce inseamna un particular care investeste bani 
intr-o unitate existenta , doar ca sa infiinteze un serviciu. A trebuit sa fac studiu de piata o luna de 
zile, sa merg pe la toate bancile sa demonstrez ca  intr-adevar este rentabil, numai ca sa-mi dea 
masina de verificat valuta. Dupa asta, pentru a face modernizarea sediului , la fel, a trebuit sa fac 
tot felul de demonstratii , de analize. Asta vreau sa va spun. Daca vrem intr-adevar sa fie rentabil, 
si nu rentabil, sa fie sustenabil acest proiect, trebuie sa vedem daca există  apetență pe piata  
pentru spectacole de teatru. Asta se verifica lasand macar un an de zile ca acest Cinematograf sa 
functioneze si cu sala de spectacole, cu contracte de colaborare, cu Teatrul de la Birlad, cu Teatrul 
de la Iasi, sa vedem si noi in mod  concret , cati cetateni vor sa participe la spectacolele de teatru, 
adica, eu as sustine cu mare infocare ceea ce spuneti dvs., dar nu pot din rationament economic sa 
spun lucrul asta pentru ca ar insemna sa ma neg ca specialist. Deci, nu o fac cu rea credinta, sub 
nici o forma. Tocmai de aceea am si intervenit , pentru ca stiu ca daca s-a ajuns la etapa asta, s-a 
ajuns si datorita mie. Pana atunci nimeni nu lua in discutie renovarea Cinematografului.  Am fost si 
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injurata in presa, si facuta in fel si chip, pentru ca am indraznit sa ridic o asemenea problema si sa 
aduc in discutia Consiliului Local renovarea Cinematografului, pentru ca umblau  sobolanii pe 
acolo. Haideti sa trecem de la poezie la concret, asta vreau sa spun!” 
           Domnul consilier Romila Claudiu : Va rog sa-mi dati si mie cuvantul , sa-mi expun punctul de 
vedere! Imi dati voie sa va raspund punctual ? 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Va rog! 
           Domnul consilier Romila Claudiu : “In primul rand, trebuie sa stiti,  propunerea de inceput 
este de 9 posturi, 9, din care 5 actori, 3 actori barbati si 2 actrite. Eu ma adaug cu 5 pozitii, ca sa 
spun asa, nu are rost sa intru in elemente tehnice, dar ar trebui , scuzati-ma, nu vreau sa fiu 
interpretat gresit, eu trebuie sa fiu manager, sa coordonez intreaga activitate, de ce, pentru ca 
tehnic, eu trebuie sa plec de la “Nottara “ si sa ma transfer aici. Nu vorbesc despre faptul ca ma 
transfer pe un salariu mult mai mic si cu niste sacrificii legate de familia mea, vreau sa ma intelegeti 
bine, ce sacrificii fac ca sa realizez acest proiect. Nu poate fi vorba de un “teatru amatoricesc” 
pentru ca nu ar avea nici o sansa, dar acest nucleu de 5 actori , la care ma adaug eu, nu ca actor, 
ca si celelalte pozitii, tehnic, scenografic, va dati seama, scenografic, am si studii in domeniu, am si 
demonstratii, sunt si producator de film, sunt si producator de teatru, la Teatru “Nottara “ , puteti sa 
verificati pe net , nu ma laud, va spun doar sa-mi apar pozitia de competenta. Acesta este un 
nucleu. Sa stiti ca in tara va fi, veti vedea, atunci cand va fi posibil, vom organiza concurs, si va invit 
sa vedeti cati vor veni din tara sa dea concurs. Profesionisti, evident. Ce inseamna profesionisti? 
Ca au licenta de arta teatrala, cinematogratica, de televiziune. Sunt scoli la Iasi, sunt colaboratori, 
profesionisti care nu sunt angajati, au studii dar nu sunt angajati la Birlad, va dati seama, sunt actori 
profesionisti dar nu sunt angajati , lucreaza cu contract de colaborare. Este scoala la Craiova, La 
Bucuresti nu mai spun cate scoli sunt, la Tg.Mures, Baia Mare,Arad, Timisoara, Cluj,  este suficient 
sa trimit un e-mail si veti vedea cu cati va treziti in sala sa dea concurs pentru un salariu fix, de 
“1500 lei net”  , cat corespunde studiilor pe care le au . Nu ma pricep la elementele astea 
financiare, in amanunt, nu pot sa va dau cifre in sensul asta, eu va spun la modul general. Ei sunt 
tineri, nu comparati statutul dvs., oameni asezati la casa dvs, cu familii, cu copii, cu casa, cu 
statutul lor. Actorii au o viata foarte, foarte, grea. Ar aprecia foarte mult sa aiba un contract de 
munca. Cum lucreaza  un actor? Va spun, el are un contract, o carte de munca, ceea ce pentru el 
este o mare realizare, o recunoastere, inseamna ca a trecut printr-un concurs, are un contract de 
munca, un program, desi, 8 ore exact ca la fabrica, dar ce se intampla, el isi face programul intr-un 
fel, apoi mai fuge, mai face un spot publicitar, mai joaca intr-un serial de televiziune, are masina 
proprie ca-i  da taica-sau, se duce, vine, face, pe langa salariul lui, atat cat este, dar stie ca este un 
salariu fix care ii asigura existenta, chiria . Vreau sa va spun, ei nu sunt casatoriti, ei traiesc de 
obicei in concubinaj , nu au viata, nu au familie. Poate dvs. vi se pare intr-un anumit fel, dar astea 
sunt realitati.” 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Un salariu fix inseamna stabilitate. 
              Domnul consilier Romila Claudiu : “Ei, actorii, au o viata mai speciala . In jurul acestui 
nucleu de profesionisti vor veni voluntarii din oras, de la licee, si copii, si oameni adulti, care vor sa 
joace. Asta este un aspect legat de partea de personal, celalalta, tehnic – scenografic, o sa vedeti, 
eu sper sa se adevereasca lucrul acesta, am avut niste discutii, am multi prieteni care sunt directori 
de teatru, dau un exemplu, copii care au plecat din Husi , pe care eu i-am bagat in facultate, i-am 
pregatit, domnul Cogalniceanu este director la Brasov, Dana Lemnaru este prodecan la Tg.Mures, 
au un studiou de teatru acolo . Este suficient sa lansez ideea ca un teatru se va face in orasul Husi, 
si atunci, ei au elemente de decor de diferite forme, scenografie insemnand decor, costume si 
recuzita, pe care ei nu le mai folosesc, au un buget, au avut un spectacol, gata, nu-l mai folosesc, il 
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dau la casat, asta este regula la ei. Si atunci, eu fac acest apel, si veti vedea, va trebui sa avem un 
depozit cu aceasta scenografie, asa se cheama, pereti, panouri, tot felul de elemente de decor, de 
mobilier, si vestimentar, care se stocheaza, este ingrijit, este contabilizat, inventariat, si vom face 
iarasi o economie la scenografie. Astea sunt elemente care ne ajuta. Dupa asta, este o lege  de a 
alege ce spectacole joci, de exemplu, “Urzeala lui Prospero” , scris de mine, a costat 5 mii de 
euro.Eu am facut productia, Teatrul “Nottara “ s-a bucurat de succes, dar sunt si productii de 200 
de euro. Cum va explicati? Este o banca, ii spune spectacolul “Doi pe o banca”, o poveste de viata 
foarte frumoasa care se joaca pe o banca in parc, cu frunze pe jos.  Aici apare stiinta, cultura, 
cunoasterea, nu te lansezi in niste investitii atunci cand nu ai  posibilitate sa le faci. Avand acest 
nucleu de 5 actori , dupa asta poti sa aduci figuratie, sa instruiesti, sa ajungi la 15-20. Acesti 5 
actori, daca o sa am posibilitatea sa va demonstrez, ei pot asigura un  minim de 10 spectacole, da, 
5 actori sunt, minim 10 spectacole diferite in fiecare stagiune. Veti vedea cum vor derula 
lucrurile.Sunt spectacole de 2 personaje, de 3, de 4 , se combina, vine figuratia.” 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu : Nu suntem in Bucuresti. 
             Domnul consilier Romila Claudiu : ”Este vorba de cunoastere. In Bucuresti veti vedea 
montari foarte mari, adica montari de 30-40 mii euro, cu tot felul de pereti, cu scenografie 
automatizata, nu are rost sa va mai spun, exista proiecte si mai mari. Eu vorbesc de un “teatru 
minimal si minimalist“, cum este exprimarea, cu un decor frumos, curat, necesar, nu opulent, nu 
etalam ceva, nu avem  ce etala in materie de scenografie, adica o economie de mijloace artistice, 
costisitoare, dar cu potential uman. Mai era un lucru care vroiam sa vi-l spun, nu trebuie sa 
comparam un judet cu altul, noi suntem un orasel mic, in marginea tarii, nu ne baga nimeni in 
seama, nu vine nimeni aici, noi trebui sa avem grija de noi. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Oamenii care merg la teatru sunt “oameni cu 
pretentii” , nu se multumesc cu o “simpla” piesa de teatru . 
             Domnul consilier Romila Claudiu : Nu, nu, vor fi spectacole, evenimente , vor fi….. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Comcomitent cu aceasta, vor veni si de la alte 
teatre din tara ? 
              Domnul consilier Romila Claudiu :Nu v-am intrerupt, doamna Cătălina nu v-am interupt…. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :V-am intrebat, numai atat! 
              Domnul consilier Romila Claudiu : …….nu as vrea sa puneti intrebari retorice, va raspund, 
eu nu v-am interupt, mi-am pus mana la gura si v-am ascultat, atat am facut. Acum dati-mi voie, 
mai am doua chestii si inchei?!Nu toate spectacolele, este foarte important sa ai sala, va spun cand 
va fi Cinematograful  gata si va fi sala goala, “o sa se stearga”  paianjenii daca nu este organizare. 
In perspectiva  se mai face si Teatru de vara, gradina de vara, ce duci acolo,ce spectacole? Ce 
faci, pui ghivece cu flori? Trebuie sa ai activitate, trebuie sa produci! Acest spatiu, aceasta cladire, 
in aceasta cladire vor putea veni de la Birlad, de la Bacau, de la Galati, de la Braila, chiar de la 
Constanta, si vor juca. Atentie! Nu toate spectacolele care se joaca in deplasare sunt deplasabile si 
sunt la cotele lor , asa, in functie de sediu, vor veni la nivelul de aveti si voi o masa , 2 scaune, ca 
sa nu le mai purtam noi, dar , aveti si voi un panou acolo in spate, da, 2 proiectoare, gata, am venit 
la voi!  Intelegeti? Spectacolele care vin in deplasare, care joaca in deplasare, sunt de “slaba 
calitate”! Va dau un exemplu, la Birlad am dus niste spectacole, dintr-o 1h  si 40 minute, au facut  
1h si 10 minute, ori lumea nici nu si-a dat seama ca au scurtat, au scos un act. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Claudiu , Claudiu! 
              Domnul consilier Romila Claudiu : Gata, ma opresc!Numai asta va mai spus si gata, totul 
se face cu mult efort , sa stiti asta! 
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              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Noi , cred ca am uitat  de conditiile 
pe care ni le-am asumat  in momentul cand am obtinut finantare la Cinematograf. Avem acolo o 
investitie care s-a facut pe banii Guvernului, cu cota noastra care este , care ne-am angajat ca in 
aceasta investitie vom derula filme, spectacole, de asta avem sala de filme, sala de 
spectacole,s.a.m.d. Cladirea acesta, maine-poimaine, 15 noiembrie este ultima data  cand se 
finalizeaza ceea ce am aprobat  sau vom aproba astazi, ne va fi data in folosinta dupa receptie. Ce 
vom face, o inchidem? 
            Domnul consilier Romila Claudiu : “Punem lacatul” pe ea, asta o sa intample ! Ba, da, asta o 
sa intample! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Va aduc la cunostinta ca Teatrul de la Bîrlad abia 

asteapta sa vina la Husi ! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu va spun altceva, domnule 
Bobârnat , pentru a mi-ati spus “publicul din Husi”, la toate spectacolele , la care la o parte am fost 
si eu , care s-au desfasurat in Sala Mare a Primariei, sala era mereu plina, sala a fost mereu plina. 
             Doamna consilier Patrasc Luiza : Sala a fost mereu plina, arhiplina! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: „Aveti pe cineva acolo care comenteaza ca la piata! Daca 
are ceva de spus, sa spuna sa auzim toti, sa nu mai comenteze ca la piata, da?” 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am discutat atat de mult pe 
marginea acestui aviz de principiu, incat…. 
             Domnul consilier Romila Claudiu : Daca vreti sa faceti un studiu de piata, faceti-l dvs.,asta 
costa! 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Faceti-l dvs.! 
              Domnul consilier Romila Claudiu : De ce sa-l fac eu? Dvs. l-ati propus. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu, dvs. trebuie sa-l faceti, ca sa faceti  studiu 
de piata, trebuie  sa functioneze…. 
            Domnul consilier Romila Claudiu : Un studiu de piata costa, trebuie sa astepti si 1 an de 
zile. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre 
in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Domnul consilier Romila Claudiu : Este un moment istoric, domnule Bobârnat! Va rog eu 
frumos, ridicati mana! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: „Abținere”. 
             Domnul consilier Romila Claudiu : A, ati ridicat mâna “abținere”?! 
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  - - X 

2.  Bobârnat Radu - - X 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian   X 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X -  -  

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela - - X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta - - x 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 
adoptată cu 13 voturi  pentru) , 6 abținere) - consilieri locali Aghiorghiesei Costel, 
Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
 

6. Proiect de hotărâre nr.370 din 20.10.2022 privind aprobarea  Programului de   pregătire, 
deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile  publice din municipiul  Huşi pentru 
perioada 01  noiembrie 2022 –  31  martie 2023   şi  a   Programului  cu principalele  măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă  specifice  
sezonului rece pentru perioada 01  noiembrie 2022 –  31  martie 2023 ,  inițiator primarul 
municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt  pe acest  subiect ?  
         Domnul consilier Bobârnat Radu :  Programul incepe de la 01 noiembrie 2022 , da? 
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         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Da, de la 01 noiembrie 2022 pana la 
31 martie 2023. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu :   01 noiembrie 2022 este marțea viitoare. 
          Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi :  Asta este 
perioada de pregatire, 01 noiembrie – 31 martie . 
         Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Intamplator, dar absolut  intamplator, 
iarna in Romania incepe de pe 01 noiembrie . Aceste programe de deszapezire sunt transmise 
inspectoratelor de politie, prefecturii , s.a.m.d. Tot intamplator, si numai intamplator, se vor face 
deszapeziri si consumuri de materiale in momentul cand va fi nevoie. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : „Domnule primar, am zis eu ceva? Am zis ca 01 
noiembrie este saptamana viitoare,  martea viitoare , da ? Am spus altceva ? Incepem „sa platim”  
de saptamana viitoare, desi afara este frumos.” 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator. 
          Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: “Eu nu cred ca se plateste fara situatii 
de lucrari.” 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :Cine este  pentru),  împotrivă) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie 
“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 
al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, în vederea implementarii proiectului 
“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 
al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“  SMIS 122165, ca urmare a cresterii preturilor – 
inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

           Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii 
cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare.    
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, poate ne expune  cineva de ce este aceasta 
crestere de 37% a valorii? 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi:  Va spun eu ce spuneam si mai 
devreme, dar trebuie sa repet, proiectul a fost  facut in baza unui SF acum 4 ani, contractul de 
finantare s-a semnat “cand s-a semnat” , s-a dat termen de proiectare, tema de proiectare in 
proiectul care l-a avut mai avea si obtinerea a 2 avize, daca nu mai multe, dar 2 avize esentiale,  
1 se cheama ISU, 1 se cheama DSP , mai nou , mai mult cred de 50% din cheltuieli sunt datorita 
DSP-ului din cheltuielile neeligibile  care au aparut. Au cerut un numar enorm de WC-uri … 
          Domnul consilier ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Un WC la 10 copii. 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi:  ……un WC la 10 copii, ca sa ne dea 
avizul. 
           Doamna ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor Europene:S-au modificat 
normativele de la faza proiectului din 2018 . 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi:  Stiu doamna Sirghe, normativele  
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s-au modificat la toate institutiile statului, noi  suntem cei care trebuie sa le punem in aplicare. 
Maine s-ar putea sa vina  sa ne inchida Liceul Cuza Voda , sa nu ne mai dea nici un aviz ca nu 
exista un WC la 10 copii. Ce sa fac, renuntam sau continuam? Aveti proiectul de hotarare in fata, 
se poate studia, se poate vedea cresterea , nu suntem noi  “Primaria”  vinovati de evolutia inflatiei 
care are loc in Romania de la o zi la alta. In toata lumea. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre 
in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  
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8. Proiect de hotărâre nr.372 din 20.10.2022 privind aprobarea bugetului actualizat al 
proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp 
clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, urmare a actualizarii 
indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic– inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 
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14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

domeniul privat al municipiului Huşi a imobilului teren în suprafață de 1084 mp, situat pe str. 
Fundătura Viticulturii nr.18,înscris în CF nr.72496 Huşi , și a trecerii din domeniul privat în 
domeniul public al municipiului Huşi a respectivului imobil teren– inițiator primarul 
municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 
mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile din partea 
Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  Va rog,  domnule consilier! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Sunt 2 persoane care au renuntat la proprietate , terenul 
trece din domeniul privat in domeniul public . Nu am vazut in referatul de aprobare macar o 
motivare , asa, superficiala, care este motivul pentru care terenul trece din domeniul privat in 
domeniul public. 

Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi:   Cred ca este trecut pe undeva. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : O fi trecut pe undeva, dar in referatul de aprobare nu 
este. 
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Este o cale de acces catre  
mai  multe proprietati din zona aceea. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi:   Este o cale de acces catre mai  
multe proprietati din zona respectiva.   
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuia mentionat domnule primar, pentru ca 
chestiunea asta se sustine , trebuia  motivata intr-un fel trecerea terenului din domeniul privat in 
domeniul public. Asa cum spuneti dvs. ca este cale de acces, dar trebuia motivat intr-un fel. Nu 
trebuia mentionat acolo? 
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             Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi:  Eu daca citeam tot materialul , daca 
citeam tot materialul, avem si declaratia care este data, acea cale de acces sa treaca in 
proprietatea Primariei. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Referatul de aprobare este cel care sustine motivarea 
unui proiect, nu contractele de vanzare-cumparare sau declaratiile acelea! 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre 
in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  
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10.  Proiect de hotărâre nr. 378 din 21.10.2022  privind modificarea si completarea art.1 din 
Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022  privind aprobarea utilizarii excedentului 
bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare  a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  buget local 2022 , modificata si completata de  
Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.     

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul   “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si 
persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in 
ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389– inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor 
de specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

         Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, 
sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru 
perioada 2020-2023  pentru obiectivul  “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” 
Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014 – 
2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 
investiţiile în educaţie , şi formare,  inclusiv  în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 
formare , obiectiv specific  10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul 
profesional şi  tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
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•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

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

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 
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           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

 
13. Proiect de hotărâre nr. 381 din 21.10.2022   privind aprobarea creditelor de angajament 

pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-
2023 pentru obiectivul  de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de 
sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 
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10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla in 
sala de sedinta. 

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 
2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in 
Municipiul Husi” (contributie locala) – inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?  
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : La acest proiect de 
hotarare, la Anexa nr.2 s-a scris anii 2019 - 2023, corect  este perioada 2021 – 2025, cum este 
scris in referat si in prroiectul de hotarare. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre , 
cu modificarea(corectarea Anexei nr.2 , in loc de perioada 2019-2022  corect perioada 2021 – 
2025. 
           Doamna consilier   Popa Cătălina Eugenia : Este o corecție. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :Cine este  pentru),  împotrivă) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.  
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            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  corectată 
 (la Anexa nr.2  in loc de perioada 2019-2022  corect perioada 2021 – 2025)  a fost adoptată cu 
18  voturi  pentru) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla in sala 
de sedinta. 

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 
2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in 
Municipiul Husi,Jud. Vaslui pentru anul 2022-2023” – inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   



38 | P a g e  

 

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 
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19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 
2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. 
Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 
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12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada  2022 - 
2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General  și a 
Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ” – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 
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4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – 
educational Cod SMIS 142239 ” – inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

•  Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 
socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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•  Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 
organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?   
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : As vrea eu sa intreb ceva ? 
          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Da, va rog! 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Sunt mai multe proiecte care  ar trebui finalizate in 
2023, s-au diminuat acum din sumele alocate initial si care tot  se modifica, daca se poate  da  la 
modul general o explicatie?! 
           Doamna ec.Safta Trofin – director  executiv la Directia Economica : Incepand de la primul 
proiect de hotarare in care am propus cu acel excedent bugetar….. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Da, am vazut . 
           Doamna ec.Safta Trofin – director  executiv la Directia Economica :….exista “o data de”, in 
cadrul oricarei institutii este normal sa vezi ce cheltuiala este angajata , ce poate fi efectiv realizat, 
respectiv  decontat,   astfel incat sa nu ramai pe un obiectiv  cu “o valoare de” , sa ai furnizori 
restanti. La toate proiectele care le avem acum pe “Moruzi” , “Ralea” , Baia Populara, ZUM.1, 
ZUM.3, la data aprobarii bugetului proiectelor  au fost trecute cheltuieli neeligibile pentru a se face 
PT-ul + asistenta tehnica. In luna noiembrie 2022 ar trebuie sa fie data la care sa se vina cu  PT-ul, 
tot ce a fost contractat. La data la care se prezinta PT-ul la institutii , vin de la ADR, si numai dupa 
avizul ADR-ului  se poate trece la facturare efectiva  si la decontare. Adica, mai pe scurt…. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Sunt contractate acecste lucrari? 
            Doamna ec.Safta Trofin – director  executiv la Directia Economica : Da. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Se executa, sunt in faza de executie a  
proiectului ? 
            Doamna ec.Safta Trofin – director  executiv la Directia Economica : Da, dar vorbim de PT, 
asistenta tehnica, normal, este pe perioada de derulare a proiectului. Da, am lasat acoperire 
bugetara.  Acolo unde am retras integral , am retras pentru ca sunt proiecte la care cheltuiala cu PT 
este eligibila , sunt proiecte la care este parte eligibila cu parte neeligibila. Suma neeligibila  pe 
toate proiectele acestea este mai mare , dar tine de partea de  capitol constructii-instalatii, care va fi 
dupa scoatere la licitatie si… 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am inteles.Multumesc! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Multumim! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul  “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 
138482” – inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.     

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?  Nu sunt, trecem la vot. 



44 | P a g e  

 

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

 
 

20. Proiect de hotărâre nr.388 din 21.10.2022  privind actualizarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de 
recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” – inițiator primarul 
municipiului Huși. 
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        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 
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15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla in 
sala de sedinta. 

 
21.  Proiect de hotărâre nr.389 din 21.10.2022  privind aprobarea repartizarii sumei de 20,0 

mii lei din bugetul local  al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului 
Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi , inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel solicită comisiilor de specialitate 
să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 



47 | P a g e  

 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla in 
sala de sedinta. 

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

vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al 
municipiului Husi in cuantum  de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de 
Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”  Husi din bugetul Ministerului Sanatatii – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.    

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 
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2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla in 
sala de sedinta. 

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

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 
2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de 
Urgenta ” – Cod SMIS 142240 , – inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.      

•   Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
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•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

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

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 
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           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu se afla in 
sala de sedinta. 

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

octombrie  2022, – inițiator primarul municipiului Huși. 
         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?   
           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: In primul rand ,  in proiectul de hotarare este 
inclusa o suma care apartine Gradinitei nr.7, care nu s-a votat deocamdata, ar fi trebuit votat intai 
acel proiect de hotarare, in al doilea rand, este alocata o suma catre Casa de Cultura Husi  de  
“30 mii lei”, vom gasi justificarea la urmatorul buget al institutiilor finantate din surse proprii si din 
bugetul local, in care vad ca pentru ce solicita doamna  sumele respective, au mai fost solicitate 
odata. De exemplu, solicita pentru “Toamna culturala  huseana”….. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica :Detalierea asta ar trebui  sa 
o facem la proiectul de hotarare urmator. 
           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: Pai nu, dar banii i-ati dat de aici! Da? De aici se 
transfera banii, de aceea am si intervenit la acest proiect de hotarare. 
           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: “Doamna” de la Casa de Cultura  solicita o suma 
de bani pentru Ansamblul  “Constantin  Arvinte” de la Iasi care a prestat servicii la Toamna 
Culturala Huseana, pentru servicii de Ambulanta, cred ca tot atunci a fost nevoie de ambulanta, 
bannere care au mai fost “prinse” odata, masa si cazare mesteri si tehnicieni de scena, care au fost 
“prinse” si randul trecut. Pentru Colegiul Agricol , iarasi, masa  mesteri si tehnicieni de scena, ori 
cand a facut bugetul pentru acea activitate asa zisa culturala, in fine, Toamna Culturala 
Huseana,nu a stiut  ca  o sa invite si ansamblul Constantin Arvinte, de l-a prins abia acuma?  Este 
posibil sa platim dupa ce s-au derulat niste evenimente? Mie nu mi se pare normal asa ceva! Stiti 
ca sunt, ca la “Ghita Pristanda”, doua la Prefectura, doua la Primarie, dupa 2 luni mai cerem odata 
bani pentru aceleasi lucruri. Eu cred ca “doamna”  ar trebui sa se hotarasca pentru ce i-au trebuit 
acei bani , pentru ca in expunerea initiala a mentionat : masa mesteri + tehnicieni scena = 10 
persoane, au fost precizate si numarul persoanelor , iar acum sunt precizate asa: diploma + banner 
= 3700 ; servicii de nu stiu mai care, cazare mesteri = 3000 , nu cred ca este o justificare serioasa 
pentru alocarea acestor sume la Casa de Cultura, de aceea as veni cu un amendament , avand in 
vedere ca in proiectul de buget  este prinsa reparatia la Gradinita cu PP nr.7 Husi , dar nu este 
prinsa  suma de 16.766 lei  – reparatii conducta agent termic la Scoala “Ion Creanga” si  este o 
lucrare urgenta, chiar cu asta a si inceput domnul primar, propun ca suma de 16.766 lei sa fie 
prinsa in actuala  rectificare bugetara, sa ca poata fi demarate lucrarile de reparatii la scoala,iar 
cealalta , o sa ramana , probabil , o diferenta in suspans. 
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         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Aveti dreptate, da, proiectul 
de hotarare cu documentatia tehnica de 27.000 este venita ulterior, eu stiam pentru ca s-a discutat. 
         Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar normal era sa fie puse sa fie discutate inainte.  
         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Iar cealalta suma este un 
proiect de hotarare dupa ce am dat materialele de sedinta. Eu deja vin dupa o analiza facuta , nu 
este greu sa identific pentru Scoala nr.2( Ion Creanga) o suma de 16.000, pentru ca dvs. aprobati, 
dar rectificari bugetare o sa mai fie , nu cred ca este imposibil de aprobat pentru Scoala nr.2 
aceasta suma.  
          Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu asta am propus. 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Eu deja m-am uitat , nu 
este imposibil , dar dvs. decideti cum faceti. 
          Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu vroiam sa arăt si faptul ca este o adresa 
“confuza” de la Casa de Cultura , cu acele sume solicitate . 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Daca venea inainte 
proiectul de hotarare cu Scoala nr.2, cu siguranta as fi gasit o modalitate sa-l trec in rectificarea de 
buget. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Saptamana viitoare o sa avem o 
rectificare de buget , o sa prindem si valoarea de 16.000 lei, ne-a venit foarte tarziu valoarea. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu putem sa o prindem acuma? 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Nu, pentru ca se modifica 
ambele proiecte. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Se modifica tot bugetul. Trebuie  sa 
iau de undeva banii astia. 

Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: Am si spus de unde sa-i  luati. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Lucrarea o sa o faca cei de la 
Aquavas, de la noi, si  cred ca o sa o faca . 
           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: In fine, dvs. ati lipsit din sala  , nu ati fost de față , 
am si spus de unde sa se i-a banii, pentru ca la Casa de Cultura este depus un alt referat  privind 
alocarea unor bani ,iarasi,  pentru activitatile culturale  de la Toamna Culturala Huseana. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Era o suma de bani pentru cazare 
mesteri populari , si mai era o suma pentru…. 
           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia : Si o suma pentru Ansamblul Constantin Arvinte 
de la Iasi, aici este cheia ,  si un prezentator  de 4000 lei. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Lucrarea aceasta, ca si celelalte 
lucrari cu “incredintare directa”  , le iau cei de la Aquavas, o sa le dam lucrarea, noi o sa mai avem 
rectificari de buget, am inteles ca ne-a dat de la Guvern vreo 200 mii lei , ne-a mai dat Consiliul 
Judetean  200 mii lei , avem 400 mii, sunt niste sume enorme, ne ajung pentru toate cheltuielile , va 
mai spun un lucru, sper ca saptamana viitoare, sper ca numai acesta sa fie defectul, eu  sper ca 
numai acesta sa fie defectul, pentru ca acolo s-a bagat un proiect in care au fost kilograme, 
kilograme , nu a contat ce facem, kilograme de fier , putea de fie deodata corect , si nu se intampla. 
Din masuratorile noastre , este o bucata care “este praf” , a ruginit mai repede decat trebuia sa 
rugineasca,dar  poate fi rezolvata si problema asta. Scoala are caldura acuma, dar exista pierderi.” 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Cadrul legal imi permite sa 
fac virare de credite bugetare, in cadrul aceluiasi capitol bugetar, Invatamant, si deja am identificat 
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suma , asta se poate face cu aprobarea ordonatorului de credite, fara sa fac rectificare prin consiliul 
local, dar dvs. trebuie sa aprobati suma. Este rezolvabila situatia, asta vreau sa spun. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Avand in vedere ca lucrurile sunt „confuze”  la Casa de 
Cultura ,  nu sunt clare, solicita bani dupa ce s-a  desfasurat evenimentul , noi(consilierii PNL) o sa 
“ne abținem”  de la vot. 

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

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului 

local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1 Aghiorghiesei Costel  - - X 

2 Bobârnat Radu - - X 

3 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4 Cocuz Adrian   X 

5 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6 Filip Cosmin Adrian X -  -  

7 Focia Alexandru X - - 

8 Iacob Ioan  X - - 

9 Mardari Gianina X - - 

10 Matei Ionel  X - - 

11 Matei Gabriela X - - 

12 Nacu Mihaela - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel  
X - - 

16 
Romila Claudiu  

X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - x 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 
adoptată cu 13 voturi  pentru) , 6 abținere) - consilieri locali Aghiorghiesei Costel, 
Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
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25.  Proiect de hotărâre nr.393 din 21.10.2022   privind  rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa 
octombrie 2022, – inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?  Nu sunt, trecem la vot. 

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

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului 

local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1 Aghiorghiesei Costel  - - X 

2 Bobârnat Radu - - X 

3 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4 Cocuz Adrian   X 

5 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6 Filip Cosmin Adrian X -  -  

7 Focia Alexandru X - - 

8 Iacob Ioan  X - - 

9 Mardari Gianina X - - 

10 Matei Ionel  X - - 

11 Matei Gabriela X - - 

12 Nacu Mihaela - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 
Romila Claudiu  

X - - 
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17 Rotariu Nicoleta - - x 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 
adoptată cu 13 voturi  pentru) , 6 abținere) - consilieri locali Aghiorghiesei Costel, 
Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 
 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutam mai departe proiectele de 
hotarare inscrise suplimentar pe ordinea de zi : 
         26. I.Proiect de hotarare nr. 394 din 24.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)  privind alocarea sumei de 16.766,53   lei cu TVA necesara pentru 
lucrări de reparații conductă de agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din 
municipiul Huși , județul Vaslui  - initiator primarul municipiului Husi . 
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 
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8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  
 
         27. II.Proiect de hotarare nr. 395 din 24.10.22022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)   privind alocarea sumei de  27.000,66  lei cu TVA necesară  pentru  
reabilitarea instalației de încălzire centrală din clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, 
din municipiul Huși, județul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi . 
         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

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

crt. 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza - - X 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 18  voturi  pentru) , 1 abținere) – doamna consilier Patrașcu Luiza. 

 

          28.III.Proiect de hotarare nr. 396 din 25.10.2022 – forma modificata in 26.10.2022 
(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL din 27.10.2022)  privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si 
dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, 
parter, jud. Vaslui ” – initiator primarul municipiului Husi. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.(forma modificata in 26.10.2022). 
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•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.(forma modificata in 26.10.2022).    

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. (forma modificata in 
26.10.2022). 

             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  Da, doamna consilier , va rog! 
           Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Ne-au fost transmise doua variante de 
actualizare a indicatorilor tehnico-economici, o varianta cu 14.345.676,35   lei inclusiv TVA , o alta 
varianta cu 13.474.519,86   lei inclusiv TVA.  Ne poate explica cineva! 
           Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic : Initial, s-a transmis pentru aprobare o 
varianta de indicatori, in aceasta perioada ei isi fac programul pentru urmatoarea sedinta  CTE, in 
care vor sa aprobe actualizarea asta,  pentru  prima varianta care ne-au trimis-o in data de 
20.10.2022,  ne-ar fi rugat si noi ar fi trebuit  ca imediat sa convocam o sedinta extraordinara, dar 
din discutiile avute cu ei am ajuns la concluzia ca putem trimite HCL dupa sedinta ordinara, adica 
astazi,  avand in vedere ca astazi finalizeaza si ei lista. In cursul zilei de ieri ( 26.10.2022) ei au 
venit cu un alt deviz in care au mai facut niste corecturi. Din aceasta cauza au aparut aceste  
schimbari . Vreau sa va spun ca acest deviz general vizeaza doar partea de cheltuieli CNI, a 
noastra este cea aprobata initial, noi practic am fost  fortati de documentele care au  venit  de la ei. 
           Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: In proiectul initial era o cheltuiala pentru 
racordarea la “ instalatii si  altele”   de “1.067.000” , si acum a ajuns la “100 de mii”. De zece ori mai 
puțin.Ne puteti spune si noua care este justificarea ? 
           Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic : Cea mai mare cheltuiala in acele utilitati 
era  alimentarea cu energie electrica.  Proiectantul cand a estimat  acele cheltuieli la data intocmirii 
proiectului tehnic, din datele pe care le-a cules dumnealui, avea informatii ca posturile de 
transformare din jurul Cinematografului , nu suportau consumul energetic al 
Cinematografului.Ulterior, dupa ce noi am trecut la executia acelor lucrari si am cerut avizul de la 
furnizorul de energie electrica , Delgaz Grid, de la proprietarul retelelor, ne-a spus ca ar avea 
rezerve in post. Prin urmare, a cazut ideia construirii unui post , care era extraordinar  de scumpa, 
era “1 miliard”  numai ala . De asta este alta suma, s-au gasit solutii. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :  Din discutiile avute cu ei, am reusit sa 
obtinem alimentarea din 2 locuri , cu costuri mult mai mici. 
           Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic : S-a renuntat  la construirea unui post de 
transformare. Era foarte costisitor. Va multumesc! 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre 
in varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
 
 
 
 
 
 
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          
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Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

 
          29.IV.Proiect de hotarare nr.397 din 26.10.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de zi a 
sedintei CL din 27.10.2022)  privind  scoaterea din inventarul domeniului  privat al 
municipiului Huși a construcției  situată  pe Drum Coțoi nr.2 , înregistrată în domeniul privat 
la poziția nr.159 – initiator primarul municipiului Husi. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  prezinta  avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 
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•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

•  Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 
avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?  Daca  nu sunt, trecem la vot. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Numai putin, o lamurire, scrie  in referat ca terenul 
nu apartine domeniului public sau privat, cum a intrat in posesie? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este vorba de cele doua “case” de pe 
Moțoc, una “a fost scoasa”  in 2013,  si a ramas celalalta care se afla pe un teren ce a fost restituit 
fostului proprietar Moțoc, teren care a fost cumparat de Gentimir, care la ora actuala  este cumparat 
de “nu stiu cine”  , s.a.m.d. Acele 2 locuinte in care noi am avut niste chiriasi, in momentul in care 
le-am preluat de la Goscomloc , terenul nu este al nostrum, terenul respectiv , domnul Bobârnat va 
poate spune sau domnul Filip, domnul Bobârnat ca avocat si domnul Filip ca parte. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Gentimir era. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Din 1998 nu mai este al nostru, din 
1996, nu stiu exact , cand a fost emis titlul de proprietate? 1996-1998, nu erai nici tu consilier. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :Din 1996. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Din 1996. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa de initiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

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

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X  - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată 
cu 19  voturi  pentru) .  

 

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

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?   
 
 
 
 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Da, la acest proiect de hotarare vin eu 
cu o modificare, la Art.3 din proiectul de hotarare   sa fie  eliminat  din continutul articolului   
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“si sa  asigure toate resursele financiare necesare”. S-a luat din proiectul initial, din contractul de 
finantare cu CNI, acum s-a trecut pe PNRR , noi nu avem nici o cheltuiala la constructia acestei 
crese. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Supun la vot proiectul de hotărâre 
cu propunerea formulata  de domnul primar al municipiului Husi , modificarea continutului Art.3 , in 
sensul  eliminarii  din continutul articolului  “si sa  asigure toate resursele financiare necesare”. 
Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.  
            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X -               - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

             
 
 
 
          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  modificată  
(modificarea  continutului  Art.3 , in sensul  eliminarii  din continutul articolului  “si sa  asigure toate 
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resursele financiare necesare”)  a fost adoptată cu 18  voturi  pentru) . Domnul consilier Țocu 
Cătălin nu se afla în sala de ședință. 

 
31.Diverse. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Domnul consilier Bobârnat , da, 
va rog! 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: 2 chestiuni scurte, o solicitare si apoi o informare in 
special pentru domnul primar  , dar si pentru colegi,  strada Schit se intersecteaza cu strada 1 
Decembrie , la Spital acolo, dar intersectia respectiva prezinta de multe ori pericole , cred ca nu 
este saptamana  sa nu se intample acolo cate un accident  rutier, unele sunt ciocniri, dar sunt si 
accidente care s-au soldat cu lucruri mai grave. Haideti  sa gasim domnule primar o solutie de a 
face acolo o mai buna  semnalizare rutiera , printr-un „brat luminos” , fie altceva, asa cum este 
la Iasi , ca sa semnalizam, mai ales pentru cei care nu sunt din Husi. Cei din Husi cam stiu 
acea intersectie, dar uneori si cei din Husi merg fara sa se asigure, dar strainii nici  nu se 
gandesc si intra in intersectie. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Sa stiti ca am avut discutie cu 
comandantul  serviciului circulatie referitor la acea intersectie, sa facem marcaje cu culoare pe 
asfalt. 
           Domnul consilier Bobârnat  Radu: Si asta, luminos, frumos, „cu braț” , ca la Iasi. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Numai putin, poate nu stiti , dar 
lucrurile se rezolva pentru o perioada , oricum traficul rutier in perioada 01-15 noiembrie 2022 
se mută  prin fata Primariei . 
             Domnul consilier Bobârnat  Radu: De ce? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Tot  traficul, pentru ca se 
schimba coloana de pe  de pe str.Erou Arhire si de pe str.N.Cisman. In aceste conditii, traficul 
in intersectia respectiva  o sa fie oprit. Nu avem solutii de semafor, nu avem solutii de sens 
giratoriu, avem drumul acela  in panta unde ne deplasam cu tirurile. Daca ne era finantata 
soseaua de centura , sarut-mana , multumesc lui Dumnezeu ,  dar suntem un oras prea mic si 
mai putin sustinuti de altii. 
             Domnul consilier Bobârnat  Radu: Si nu gasim o solutie pentru acea intersectie, sa 
semnalizam mai bine intersectia ? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar nu am zis asta, dar sa stiti 
ca am discutat cu serviciul circulatie, sa stiti ca atunci cand am pus interzis pe trotuar in  fata 
Politiei, mi s-a spus ca nu este indicatorul legal. Am intrebat pe  seful serviciului circulatie, 
inclusiv  pe doamna șefă de la Vaslui, sa-mi dea o solutie de semnalizare  care sa fie agreata 
de dvs., pentru ca eu in fiecare zi cand vine la serviciu, trebuie sa fiu “pocnit”. Ati vazut ca am 
toaletat copacii, am facut parcare. 
             Domnul consilier Bobârnat  Radu: Nu ajunge, trebuie semnalizata intersectia . 
             Domnul consilier Cocuz: Va rog sa ma scuzatei, domnule primar, nu este numai asta 
problema, daca v-ati uitat , se parcheaza pe partea dreapta , pana la containere, sunt parcare 
masini una langa alta. 
 
 
 
             Domnul consilier Bobârnat  Radu: Si asta este o problema.Oprirea interzisa. 
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Daca ati sti de cate ori sun la 
Politia Locala sa se duca sa-i  amendeze pe cei care parcheaza acolo, si din alte zone. Efectiv, 
am luat toate  indicatoarele legala pana acuma. Ma mai gandesc la o varianta, dar nu stiu daca 
este legala, sa pun un avertizor luminos  “Atentie  - cedeaza trecerea”. 
              Domnul consilier Bobârnat  Radu: Da, este legal. Nu se amesteca indicatoarele, se 
amesteca  vizual,doar. Nu schimba regula circulatiei. Haideti sa gasim o solutie! 
              Domnul consilier Bobârnat  Radu: A doua problema era legata de  coloana de apa. Ce 
se intampla cu str.M.Kogalniceanu? Ma intreaba cetatenii si nu stiu ce sa le spun. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Coloana de apa de pe 
str.M.Kogalniceanu , si de pe Sara, ar fi trebuit sa fie executate din anul 2011, prin  Consiliul 
Judetean , prin Programul  care a fost pe Ministerul Mediului. Nu s-au finalizat lucrarile, lucrarile 
au fost scoase la licitatie mult mai tarziu. Din momentul in care noi ne-am desfasurat Programul 
de asfaltare din cadrul PIDU-lui , program pentru modernizare strazi, am pus de multe ori  
intrebari ce facem cu acele  strazi , si ni s-a dat acceptul sa le asfaltam iar in momentul in care 
se vor finaliza  investitiile de apa, “se va freza” in totalitate banda de circulatie si se va turna 
covor asfaltic nou. De saptamana viitoare, ca am avut discutii alaltaieri, astazi fac probele, si 
maine , dupa care incepe frezarea in totalitate a stratului de asfalt si se va turna covor astaltic 
pe sensul dinspre Scolii. Acelasi lucru va fi si pe str.Sara, pentru ca opream o investitie de 11 
milioane de euro din cauza a 4 sau 5 strazi, inclusiv  “magistralele” de pe Gh.Bucur , si toate 
astea. 
           Domnul consilier Cocuz Adrian : Mai sunt strazi in situatia asta, sau  sunt numai astea 
doua, str.Sara si str.M.Kogalniceanu? 
            Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru: str.Erou Arhire, N.Cisman. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  str.N.Cisman, Gh.Bucur, dar 
care nu au fost asfaltate, magistrala de pe Moldovei pana la Plaiului , care de abia in proiectul 
urmator putem vorbi de finantare. 
            Domnul consilier Cocuz Adrian : Aici era vorba de scoli. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Da, eu am vrut sa o facem in 
vacanta, sa realizam aceasta lucrare, numai ca am dat voie “sa taie”  numai atunci cand mi-au 
prezentat ca au si materiale. Poate nu stiti, dar la ora actuala  nu este lucrare care sa se 
realizeze prin noi,  prin Aquavas, daca vreti sa stiti aia de la Poganesti, de la “via partidului” si 
pana la “statia de tratare”, conducta este deja schimbata, dar nici pana in ziua de azi nu s-au 
facut racordarile, este o discutie care o am in fiecare saptamana, de la statia de tratare si  
pana pe Moldovei, conducta este schimbata, nu s-au facut racordarile. In situatia asta mai sunt 
acelea pe care vi le-am spus, in rest…. 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: „Este o chestiune destul de delicata pentru ca s-au  
investit niste bani, si nu este lucru gospodaresc sa dai de doua ori bani pentru acelasi lucru”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  “ Bun, dar care era vina mea?” 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: „Nu stiu, dvs.sunteti gospodarul acestui oras.” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  “Dar si dvs.sunteti consilier local 
si ati acceptat toate aceste lucruri!” 
 
 

 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: Poate eram consilier judetean. 
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         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Nu, in 2008-2012 ati fost consilier 
local. 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: Eu zic de 2012-2014. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Nu, in 2008-2012 s-au aprobat 
toate proiectele de investitii. In 2008 sau 2009 am acceptat, in 2008 am acceptat indicatorii cu 
termen de executie , prin consiliul judetean….. 
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: Este vina mea? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar nu am zis ca este vina ta!  
          Domnul consilier Bobârnat  Radu: Atunci ? Pot sa spun oamenilor ca am votat , ca asa  
mi-a dat..... 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Poti sa spui ce vrei, eu nu ma 
duc sa fac campanie electorala  cu asta. 
            Domnul consilier Bobârnat  Radu: Nu eu m-am ocupat de chestiunile astea. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Atunci trebuia sa renunt la 11 
milioane de euro, finantarea pe Ministerul Mediului , erau tot ungurii acolo, si s-a oprit, si s-a 
oprit.Angajamentul pe care l-am luat ca voi avea utilitatile , am pus intrebarea la Ministerul 
Dezvoltarii , Fondurilor Europene, s.a.m.d., si mi s-a spus , nu numai la noi este asa, in toata 
tara este asa. La Vaslui s-a asfaltat si dupa care , proiectul care se va face se va prinde 
conditie obligatorie turnarea covorului asfaltic, cu turnarea stratului de uzura de la capat. 
            Domnul consilier Bobârnat  Radu: Asta inseamna de 2 ori bani pentru acelasi lucru. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Poate sa fie si de 3 ori, daca 
este nevoie! 
           Domnul consilier Bobârnat  Radu:Da! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “ Aveti subiecte de presa, va 
doresc o zi buna!” 

        Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte 
subiecte de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  ordinare  a Consiliului Local  
al Municipiului Huşi  din  27 octombrie  2022 .  
              
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR GENERAL ,   
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     Întocmit, 
     Consilier  
 Anișoara Oprea  


