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   DISPOZIŢIA NR. 936  

cu privire la  convocarea Consiliului Local al municipiului Huşi în şedinţă  

ordinară , în ziua de  24 noiembrie 2022 
 

 

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

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

ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI HUȘI 

D I S P U NE  : 

 

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

pentru ziua de   24 noiembrie 2022   , ora  15,00. 

           (2) Lucrările ședinței ordinare  din  data de   24 noiembrie 2022   se desfășoară  la 

camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 

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

prezenta dispoziţie. 

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

consilierilor locali prin intermediul poștei electronice. 

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

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

al municipiului Huşi. 

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

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

 

 
                                                                                               HUȘI,   18 noiembrie 2022 

 

                        PRIMAR,                                                Contrasemnează pentru legalitate , 

                  ing.Ioan Ciupilan                                                            Secretar general                                               

                           jr.Monica Dumitrașcu 
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                                                                                  Anexa  

la Dispoziţia nr. 936 din 18.11.2022     

a Primarului Municipiului Huşi  

 

PROIECT 

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

data de   24 noiembrie 2022 
 

 

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

municipiului Huși din data de  27 octombrie 2022. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.400 din 17.11.2022  privind alegerea  preşedintelui de 

şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni 

de zile , respectiv luna  noiembrie  2022 , luna   decembrie 2022,  luna  

ianuarie 2023 – inițiator primarul municipiului Huși.  

 

3. Proiect de hotărâre nr.401 din 17.11.2022  privind modificarea statului de 

funcții al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Huși  – 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.402 din 17.11.2022 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si funcționare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huși 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.399 din 17.11.2022  privind solicitarea finanțării din 

partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizării lucrărilor de inregistrare 

sistematică, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul 

Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.403 din 17.11.2022  privind  modificarea si 

completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului 

privat al municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.374 din 20.10.2022 privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  14 iulie, nr.8, bl.28, sc.B, 

et.2, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Huși, către  Nastas Tudurita, 

actualul  chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.404 din 17.11.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în Husi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, parter, ap.2 , către 

actualul chiriaș, doamna Armanu Stela – inițiator primarul municipiului Huși. 

 



9. Proiect de hotărâre nr.405 din 17.11.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în str. Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2 , 

către actualul chiriaș, Vengheac Ovidiu- Luigi , inițiator primarul municipiului 

Huși. 

10. Proiect de hotărâre nr.406 din 17.11.2022  privind  aprobarea executiei 

bugetului local si bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial 

din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2022 – initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

11. Proiect de hotarare nr.407 din 17.11.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi 

, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa 

Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, 

județul Vaslui >>, initiator primarul municipiului Husi. 

 

12. Proiect de hotarare nr.408 din 17.11.2022 privind actualizarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi 

, pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii  “Modernizare prin 

asfaltare strazi in Municipiul Husi” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

13. Proiect de hotarare nr.409 din 17.11.2022 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 Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru 

anul 2022-2023” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

14. Proiect de hotarare nr.410 din 17.11.2022 privind actualizarea 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 ” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

15. Proiect de hotarare nr.411 din 17.11.2022 privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi 

, pentru perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare 

deviere conducta de canalizare pluviala din zona Strazii Sf.Gheorghe cu 

punctul de deversare langa podul de pe Strada Capitan Carp ” – initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

 

 



16. Proiect de hotarare nr.412 din 17.11.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi 

, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea 

cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul 

Husi  ” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

17. Proiect de hotarare nr.413 din 17.11.2022  privind rectificarea bugetului 

local – etapa noiembrie 2022 – initiator primarul municipiului Husi. 

 

18. Proiect de hotarare nr.414 din 17.11.2022  privind  rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din 

venituri proprii  - etapa noiembrie  2022 – initiator primarul municipiului 

Husi. 

 

19. Proiect de hotarare nr. 415 din 18.11.2022  privind aprobarea dezmembrării 

imobilului  - teren cu nr.cadastral 79662 în 3 loturi distincte,  situate in Cartier 

Dric 2 – initiator primarul municipiului Husi. 

 

20. Proiect de hotarare nr. 420 din 18.11.2022  privind aprobarea dezmembrării 

imobilului  - teren cu nr.cadastral 78050 în 2 loturi distincte,  situate in Cartier 

Dric 3– initiator primarul municipiului Husi. 

 

21. Proiect de hotarare nr. 416 din 18.11.2022  privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a Statiei de 

Radioficare, in vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia  

– initiator primarul municipiului Husi. 

 

22. Proiect de hotarare nr. 417 din 18.11.2022  privind aprobarea modificarii si 

completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre Asociatia 

pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si 

Orasul Negresti- Judetul Vaslui (APC VASLUI) si Operatorul Regional 

AQUAVAS S.A., prin Actul Aditional nr.13 – initiator primarul municipiului 

Husi. 

 

23. Proiect de hotarare nr.418 din 18.11.2022  privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal – Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei 

din locuinta in spatiu comercial/birouri; Locuinta si spatiu comercial/birouri. 

Amplasament:mun.Husi, str.I.Al.Anghelus, nr.1, CF 72844, jud.Vaslui, 

beneficiar Frentescu Emanuil– initiator primarul municipiului Husi. 

 



24. Proiect de hotarare nr.419 din 18.11.2022 privind înființarea Grupului de 

Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru Local (GLL) pentru asigurarea 

implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, in 

municipiul Huși – initiator primarul municipiului Husi. 

 

25. Proiect de hotarare nr.421 din 18.11.2022 privind participarea UAT 

municipiul Husi  la implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – 

SII MMSS”, Cod MySmis 130963 si aprobarea realizarii protocoalelor de 

colaborare  propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

26. Proiect de hotarare nr.422 din 18.11.2022 privind modificarea organigramei 

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

primarului municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi. 

 

27. Diverse. 
 

 

 
SECRETAR GENERAL,  

jr.Monica Dumitrașcu 


