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   DISPOZIŢIA NR. 142  

cu privire la  convocarea Consiliului Local al municipiului Huşi în şedinţă  

ordinară , în ziua de  24 februarie  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 februarie  2022   , ora  15,00. 

           (2) Lucrările ședinței ordinare  din  data de  24 februarie  2022   se desfășoară prin 

mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință. 

           (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 februarie  2022 

 

                        PRIMAR,                                                Contrasemnează pentru legalitate , 

                  ing.Ioan Ciupilan                                                            Secretar general                                               

                           jr.Monica Dumitrașcu 
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                                                                                  Anexa  

la  Dispoziţia nr. 142  din 18.02.2022     

a Primarului Municipiului Huşi  

 

PROIECT 

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

data de   24  februarie  2022 

 

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

municipiului Huși din  data de 31 ianuarie 2022 . 

 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 

municipiului Huși din  data de  10 februarie 2022 . 

 

3. Proiect de hotărâre nr.69 din 17.02.2022 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al municipiului Huşi în comisiile de evaluare a probei de 

interviu la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului  Școlar Județean 

Vaslui  pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.70 din 17.02.2022 privind aprobarea cuantumului tarifelor 

utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS  S.R.L.  HUSI pentru 

prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi 

utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.03.2022 – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.95 din 18.02.2022 privind  darea în  administrarea   SC 

Ecosalubrizare Prest SRL Huși , a imobilului Centrala termică  nr.8 – teren și 

construcție , cu suprafața construită de 250 mp și teren în suprafață de 250 mp, 

aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea 

municipiului Huși , strada Diaconu Irimia nr.3, pe perioada derulării Contractului 

de  delegare a gstiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Huși, prin 

concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.67 din 14.02.2022 privind  aprobarea  Regulamentului 

privind ocuparea domeniului public / privat al  municipiului  Huși, în vederea 

desfașurării de activități sezoniere și ocazionale – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.71 din 17.02.2022 privind completarea  Inventarului  

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși– 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

 

 



8. Proiect de hotărâre nr.68 din 14.02.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal – “Locuință și împrejmuire, amplasament :  municipiul Huși,  Drum 

Dumitru Donea nr.24.C, CF 73306, județul Vaslui, beneficiar Pisaltu Bogdan 

Daniel– inițiator primarul municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.72 din 17.02.2022 privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a terenului în suprafață de 6,16 mp situat  pe strada Calea 

Basarabiei nr.90.A ,teren  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  

în proprietatea municipiului Huşi  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr.73 din 17.02.2022 privind aprobarea concesionarii directe 

a terenului în suprafață de 655 mp, aparținând domeniului privat al municipiului 

Huși, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada A.I.Cuza nr.1 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.74 din 17.02.2022 privind aprobarea  concesionării   prin 

licitaţie publică a 14 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate în zona Cartierului Dric -  

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.75 din 17.02.2022 privind aprobarea modificării 

contractului de concesiune nr.196 din 07.01.2020 , încheiat cu  SC “FRAILE” 

S.R.L - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

13. Proiect de hotărâre nr.80 din 17.02.2022 privind aprobarea alipirii  terenurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 77412   în 

suprafață de  475   mp  și  cu numărul cadastral 79589   în suprafață de 2872   mp , 

situate în Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

14. Proiect de hotărâre nr.81 din 17.02.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilului - teren cu nr.cadastral 79486 în 2 loturi distincte   situate in Cartier 

Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr.96 din 18.02.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79682  în 4 loturi distincte , cu nr. cadastral 

79481 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79541 în 2 loturi distincte ,  cu nr. 

cadastral 79647  în 2 loturi distincte ,  cu nr.cadastral 78644 în 4 loturi distincte și 

cu nr. cadastral 79471 în 2 loturi distincte ,  situate în Cartier Dric.3 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

16. Proiect de hotărâre nr.76 din 17.02.2022 privind  prelungirea duratei 

contractelor de închiriere , având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat 

al municipiului Huși, pe care sunt amplasate  construcții provizorii cu destinația de 

garaj sau magazie , a căror valabilitate expiră în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 

,  inițiator primarul municipiului Huși. 

 



17. Proiect de hotărâre nr.79 din 17.02.2022 privind emiterea unui aviz de principiu 

în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului 

Huşi, situat pe Aleea Mihail Kogălniceanu nr.2, bl.10,sc.B,et.4,ap.3 , către actualul 

chiriaș, doamna Temneanu Florica (căsătorită Leontescu) - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.77 din 17.02.2022 privind aprobarea schimbării titularului 

contractului de închiriere al apartamentului situat  în  municipiul Huși,  strada 

Luceafărul nr.1, bl.T.1,sc.C,parter, ap.2, județul Vaslui , de pe numele Alexa 

Maria ,  pe numele Stoian Mirela - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.78 din 17.02.2022 privind aprobarea schimbării titularului 

contractului de închiriere al apartamentului situat  în  municipiul Huși,  strada 14 

Iulie nr.8, bl.28,sc.B,et.2, ap.11 , județul Vaslui , de pe numele Nastas Iulian pe 

numele Nastas Tudurița - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

20. Proiect de hotărâre nr.83 din 18.02.2022 privind constituirea Consiliului 

Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Husi si aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a acestuia - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

21. Proiect de hotărâre nr.84 din 18.02.2022 privind aprobarea Planului anual de 

actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului 

local al municipiului Husi pentru anul 2022- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

22. Proiect de hotărâre nr.85 din 18.02.2022  privind alocarea de fonduri în anul 

2022, din bugetul local , pentru  serviciile sociale    specializate oferite de 

Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare  de Assisi   cu sediul în municipiul Huşi  

str. Melchisedec nr.4 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

23. Proiect de hotărâre nr. 86 din 18.02.2022  privind alocarea de fonduri în anul 

2022, din bugetul local ,  pentru  serviciile sociale specializate prestate de 

Asociaţia „ Congregaţia Surorilor  Săracilor Părintelui Vicenzo Morinello” cu 

sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr. 144- inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

24. Proiect de hotărâre nr.87 din 18.02.2022  privind alocarea de fonduri în anul 

2022, din bugetul local , pentru  serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia 

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi , punct de lucru în 

municipiul Huşi, strada Corni nr. 25- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

25. Proiect de hotărâre nr.88 din 18.02.2022 privind alocarea de fonduri în anul 

2022,  din bugetul local ,pentru  serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Huşi , prin Aşezământul Social „ Sf. Muceniţa Chiriachi 

Huşi , str. M. Kogălniceanu nr.19 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

 

 



26. Proiect de hotărâre nr.89 din 18.02.2022 privind alocarea de fonduri în anul 

2022,  din bugetul local ,pentru  serviciile sociale specializate prestate de 

„Fundaţia Star of Hope” România ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în dificultate , cu sediul în Huşi , str. Corni nr.79 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

27. Proiect de hotărâre nr.90 din  18.02.2022 privind aprobarea contractului pentru 

acordarea de servicii sociale specializate oferite de    Asociaţia Surorilor 

Franciscane Misionare  de Assisi , cu sediul în municipiul Huşi  str. Melchisedec 

nr.4 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

28.  Proiect de hotărâre nr.91  din 18.02.2022 privind aprobarea contractului pentru 

acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociaţia Congregaţia Surorile 

Săracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul în municipiul    Huşi, str. Corni nr.144 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

29. Proiect de hotărâre nr.92  din 18.02.2022   privind aprobarea contractului pentru 

acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociaţia Centrul Diecezan 

Caritas Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 25 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

30. Proiect de hotărâre nr.93 din 18.02.2022 privind aprobarea contractului pentru 

acordarea de servicii sociale specializate oferite  Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Huşi , prin Aşezământul Social „ Sf. Muceniţa Chiriachi Husi- Serviciu social de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogălniceanu nr.19 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

31. Proiect de hotărâre nr.94  din 18.02.2022 privind aprobarea contractului pentru 

acordarea de servicii sociale specializate  oferite de Fundaţia Star of Hope” 

România ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate , cu 

sediul în Huşi , str. Corni nr.79 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

32. Diverse. 

  

            
SECRETAR GENERAL,  

jr.Monica Dumitrașcu 


