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PROCES VERBAL 

          Încheiat astăzi  03 martie 2022   în cadrul  ședinței  extraordinare , convocată 

de îndată ,  a Consiliului Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei 

primarului  municipiului Huşi nr.161 din 01.03.2022 
 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr. 161 din 01.03.2022  a fost convocat 

de îndată  în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  03 

martie 2022  , ora  15,30. 

           Lucrările ședinței  s-au  desfășurat  prin mijloace electronice utilizând o platformă online de 

videoconferință  și prin prezența fizică la sediul Primăriei Municipiului Huși  a unor consilieri locali. 

           La şedinţa participă : primarul municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan  , doamna jr.Monica 

Dumitrașcu – secretar general al Municipiului Huși, presedintele de sedinta – domnul consilier 

Iacob Ioan. 

           Ca invitaţi  la şedinţa participă :ec.Safta Trofin – director executiv la Directia 

Economica,ing.Nechifor Florin – consilier, Birou Tehnic, d-na Dumăscu Adriana – 

Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare, Nica Liliana – 

consilier , Birou Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul, domnul Boeru Sergiu – 

consilier personal al primarului municipiului Huși,ing.Catargiu Liliana Ecaterina – administrator 

public.  

           De asemenea , la lucrarile sedintei Consiliului Local al municipiului Husi din 03 martie 

2022 a participat un reprezentant al presei locale (fizic). 

           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  01 

martie 2022 a Dispozitie nr.161 din 01.03.2022. 

          Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Huși: Buna ziua , 

tuturor, bine ati venit! Ne bucuram ca va vedem sanatosi, va rugam frumos sa va deschideti 

camerele sa va vedem pe toti. 

            Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Prezența se face prin 

mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință , prin apel nominal, dar și  

prezența “fizic” in sala de ședință,   constatând  că “sunt prezenţi” la şedinţa un număr de 17 

consilieri , din care: 

• 1 consilier local  prezent  fizic în sala de ședință  (președintele de ședință pe lunile 

februarie, martie, aprilie 2022 – consilier local Iacob Ioan  ). 

• 16 consilieri locali prezenți utilizând o platformă online de videoconferință. 

• 2 consilieri  locali  lipsesc – Bobârnat Radu* , Filip Cosmin Adrian**. 

             Se constată că şedinţa este legal constituită. 

_________________________ 
* Bobârnat Radu – vezi pag.nr.3 din pv.sed.CL din 03.03.2022 

*Filip Cosmin Adrian – vezi pag.nr.3 din pv.sed.CL din 03.03.2022 

http://www.primariahusi.ro/
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            Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna februarie 

2022, luna martie 2022, luna aprilie 2022 ) a fost ales  domnul consilier Iacob Ioan. 

 

         Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Rog pe domnul 

consilier Iacob Ioan  , președinte de ședință, să preia conducerea ședinței. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan  : Multumesc ,buna ziua!  

Sedinta de astazi , 03 martie 2022 ,  are inscrise pe ordinea de zi  un numar de  5(cinci) 

proiecte de hotarare, 1 proiect de hotarare inscris suplimentar ( Proiect de hotarare 

nr.109 din 03.03.2022 privind  alocarea din bugetul local  a sumei de 100,0 mii lei pentru 

finantarea unor posibile cheltuieli urgente si neprevazute necesare pe durata starilor de 

urgenta sau a starilor potential generatoare de urgenta, urmare  a unui aflux semnificativ 

de refugiati in municipiul Husi). Sa votam ordinea de zi?! 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Numai un pic, domnule 

presedinte ! 

          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan  : Va rog, domnule primar! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Inainte de a supune la vot 

ordinea de zi , vreau sa fac cateva precizari: 

✓ Retrag punctul nr.4 – Proiect de hotarare nr.106 din 01.03. 2022 privind 

suplimentarea  fondului de rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  

al Municipiului Huşi  cu suma de   100,0  mii lei . La data intocmirii 

acestui proiect  de hotarare ne gandeam atunci ca s-ar putea sa fie doar o 

situatie temporara , pe care sa o putem gestiona mai tarziu , dar dupa 

discutiile pe care le-am avut cu  Prefectura Vaslui si cu ISU , singurul loc 

unde am putea aloca fonduri , sa putem ajuta refugiatii , este pe “Protectie 

Civila”. De aceia, am venit cu un alt proiect de hotarare , i-am rugat pe 

colegii mei sa-l puna la site-ul Primariei , mai devreme, suma respectiva o 

retragem si o ducem in celalalt proiect de hotarare , care dam destinatia la 

Protectie Civila. 

✓ Se include la discutii, Proiectul de hotarare nr.109 din 03.03.2022(inscris 

suplimentar pe ordinea de zi) privind  alocarea din bugetul local  a sumei 

de 100,0 mii lei pentru finantarea unor posibile cheltuieli urgente si 

neprevazute necesare pe durata starilor de urgenta sau a starilor potential 

generatoare de urgenta, urmare  a unui aflux semnificativ de refugiati in 

municipiul Husi . Acest proiect de hotarare va fi discutat in locul 

proiectului de hotarare nr.106. 

✓ Se completeaza Proiectul de hotarare nr.107 din 02.03.2022 privind 

rectificarea bugetului local – etapa martie 2022 , cu forma proiectului de 

hotarare transmis dvs. in data de 03.03.2022. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier  Iacob Ioan   : Supun la vot ordinea de zi, 

cu “precizarile” facute de domnul primar al municipiului (modificata si completata) . 

Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? 

         Domnul consilier Țocu Cătălin :  Daca imi permiteti ? Imi cer scuze, nu stiu daca a 

ajuns, domnule presedinte, nu stiu daca a ajuns „materialul” pe care eu l-am depus prin 
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fax astazi dimineata, vizand completarea ordinei de zi , cu o „declaratie” de condamnare 

a razboiului din Ucraina si cu niste masuri care ar trebui adoptate de Consiliul Local Husi 

pe fondul evenimentelor .... 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Noi, asta noapte, daca tot 

m-ati provocat, si va spun, ca noi asta noapte pana la ora 3,00 am incercat sa ajutam 83 

de persoane pe care le-am cazat atat la “Cuza” cat si la “Agro”, plus ca am asigurat niste 

alimente unor  copii care au trecut , intre 5 si 10 ani, prin niste autobuze, ale caror parinti 

nu mai sunt. O sa facem si aceasta declaratie, stiti ca mie nu-mi place,  nici in presa nu 

am declarat ceva, ceia ce facem noi, Primaria, doar atat vreau sa va spun la toti, ca 

multumesc tuturor celor care au inteles in aceasta perioada, si au fost alaturi de noi, de 

solicitarile noastre, si alaturi de acei oameni care efectiv nu au nici o vina , sa-si 

paraseasca casa, sa-si paraseasca tot ,  “sa fuga din calea mortii”. 

 

❖ Domnul consilier  Bobârnat Radu s-a conectat la platformă online de 

videoconferință . Sunt prezenti la sedinta un numar de 18 consilieri. 

 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am aflat astazi, dupa ce 

am avut discutii si cu domnul Lazar, mai sunt niste persoane care au pus la dispozitie, o 

sa le iau in evidenta  si o sa le transmit  pe Planul National de ISU , este vorba de domnul 

Nechifor, de domnul Miliari de la Berezeni, de domnul Lazar, fiecare s-a mobilizat cu a 

vrut. Este bine totusi sa le avem centralizate, eu le multumesc ca au facut-o. Sunt agenti 

economici care asta-noapte care ne-au dat mancare, s.a.m.d, o sa avem timp si de 

“declaratii politice” si credeti-ma ca o sa o fac.Deocamdata, am reusit….. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin :  Dar nu era vorba de ..... 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Numai putin , domnule 

consilier Țocu , m-ati intrebat, vorbesc, pentru ca este cazul sa stiti, am reusit sa-i 

convingem pe cei de la ISU, inafara de acele rezerve, ne-au trimis , unde acolo impreuna 

cu ISU facem acea “tabara pentru refugiati”, am reusit sa obtinem 11 containere de 

cazare, 2 grupuri sanitare, cu promisiunea ca daca o “sa de-a Dumnezeu” sa se termine, 

nu  o sa le mai ia, o sa le lase aici la noi, pentru orice situatii de urgenta, sa le aranjam 

acolo. Credeti-ma ca nu mai am timp de declaratii , o sa ma  uit pe ea, o sa avem timp si 

poimaine sa ne intalnim sa ne uitam pe ea, sa dam o declaratie politica ca suntem alaturi 

de ucrainieni, dovada ca suntem alaturi de ei  , sunt actiunile pe care le facem.  E mai 

trist, domnule Cătălin, daca tot vorbim, ca nu dam niste declaratii reale, sau de genul ca 

toate acestea “marile puteri” sa se uneasca, sa gaseasca o solutie care “sa puna capat” 

razboiului, maine.  

 

❖ Domnul consilier  Filip Cosmin Adrian  s-a conectat  la platformă online 

de videoconferință . Sunt prezenti la sedinta un numar de 19  consilieri. 

 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Stiti cum este, eu sunt 

solidar, sunt absolut de acord  , se vede in toata Romania ca suntem si vom fi in 

continuare alaturi de cei care, nu conteaza din ce tara vin, de ce  natiune sunt, conteaza sa 

fim cu noi “umani”. Credeti-ma ca nu am avut timp sa citesc aceasta declaratie , am stat 
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sa vedem efectiv cum descarcam, cu cine descarcam, cum pregatim infrastructura, cu 

cine trag curentul , toate acestea le facem fara bani. Nu avem bani. Banii care-i cerem 

astazi , prin proiectul pe care l-am retras si apoi l-am introdus pe aceasta, sunt singura 

modalitate prin care noi la ora actuala avem cadrul legal sa putem plati deocamdata la 

cantine  mancarea pe care ne-o fac ,  pentru ca nu putem sa stam sa cumparam in fiecare 

zi alimente, o sa le deconteze pe baza de factura , bani care la un moment dat o sa-i 

centralizam , iar dupa cum suna legislatia s-ar putea sa-i putem recupera de la Uniunea 

Europeana. Acuma, inainte de a intra in sedinta, incerc sa aduc si niste generatoare , chiar 

daca noi am prins niste cheltuieli pentru ele, nu le vom aproviziona, si am promisiunea ca 

maine s-ar putea sa plece niste generatoare de curent electric pentru baza aia de acolo, in 

caz ca se opreste curentul, am gasit pe domnul Ilaș , maine vine si le racordeaza pe toate 

gratuit, nu-i dam nici un leu, am gasit  Viacons-ul care  de aseara de la ora 10,00 lucram 

in continuu ca sa pregatim un loc cat de cat corespunzator pentru a pune cele 13 

containere, i-am  gasit pe cei de la Aquavas care le-au bransat deja grupurile sanitare si 

dusurile la apa, sper ca maine sa le putem monta si 2 boilere acolo, si sper , “sa de-a 

Domnul” sa nu le folosim, sa nu avem nevoie de ele. Dar deocamdata ne pregatim pentru 

orice situatie. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier  Iacob Ioan : Multumim, domnule 

primar! Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? 

            Domnul Țocu Cătălin : Va rog, vreau sa-mi permiteti, totusi! Va rog sa-mi 

permiteti, domnule presedinte ! Nu vreau sa-l contrazic pe domnul primar, dimpotriva, 

vreau sa apreciez….. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier  Iacob Ioan   : Va rog frumos, haideti sa 

lasam aceste discutii la sfarsit, sa intram si sa discutam ordinea de zi! 

            Domnul Țocu Cătălin : Si asta tine tot de ordinea de zi, daca materialul …. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu, la sfarsit, il 

intocmim de fata cu toata lumea si il dam publicitatii. Crede-ma, rar m-ai vazut la receptii 

televizate sau la lucruri facute. 

             Domnul Țocu Cătălin : Multumesc, dar nu este o declaratie politica, insa trebuie 

sa-i  informati pe colegii nostri, ca exista un material suplimentar. Nu este o declaratie 

politica , o  declaratie politica “tip PSD”. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am citit, domnule 

Tocu, dvs. ati trimis astazi pe o adresa de e-mail acel material…… 

            Domnul Țocu Cătălin : Si prin fax. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :….iar eu am stat astazi 

trei minute in Primarie, dintre care o ora am stat de vorba cu prefectul  si cu ISU , sa 

gasesc solutia sa pot sa aloc acesti bani, cu ajutorul dvs., daca tot suntem solidari cu 

poporul ucrainean. O sa-l punem in discutie la urma, nu-i nici o problema, si o sa-l citim. 

           Domnul Țocu Cătălin : Nu trebuie sa-l cititi, deja mi-ati dat un raspuns, ma bucur 

ca este unul pozitiv, ma bucura implicarea d-voastra, sa stiti ca si noi, fiecare in parte, 

dintre cei care suntem aici in Consiliu Local, facem anumite activitati caritabile, 

desfasuram anumite activitati caritabile. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Stiu asta, de asta am si 

multumit la toata lumea care s-a implicat. 
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            Domnul Țocu Cătălin : Da, dar o declaratie institutionala…… 

             Preşedintele de şedinţă, domnul consilier  Iacob Ioan : Haideti, va rog, sa trecem 

la ordinea de zi, domnule  Cătălin Țocu !   

            Domnul Țocu Cătălin : Da, domnule Ioan Iacob, multumesc mult pentru 

intelegere! 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier  Iacob Ioan   : Supun la vot ordinea de 

zi, cu “precizarile” facute de domnul primar al municipiului (modificata si completata) . 

Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.  

            Domnul Țocu Cătălin : “Ma abțin” asupra  ordinei de zi “in forma asta”. 

            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  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 

ordinea de zi in 

“forma asta” 

         Președintele de ședință , domnul consilier  Iacob Ioan  :  Ordinea de zi , 

modificata si completata,    a fost aprobată cu   18  voturi  DA), 1 ABȚINERE) - 

domnul consilier Țocu Cătălin . 

 

 

      Ordinea de zi are urmatorul continut : 
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1. Proiect de hotărâre nr.103 din 01.03.2022 privind aprobarea  sumei de 

88.882,74 lei cu TVA pentru igienizarea Adăposturilor Locale Antiaeriene din 

municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.104 din 01.03.2022 privind aprobarea sumei de 25.000  

lei fara TVA pentru  realizarea unei documentatii tehnice- expertiza tehnica, in 

vederea realizarii obiectivului de investitie Reabilitare Corp C – Scoala 

Gimnaziala “Anastasie Panu” din municipiul Husi , judetul Vaslui , cuprins in 

proiectul Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.105 din 01.03. 2022 privind aprobarea includerii in buget 

a sumei de 94.570,00 lei cu TVA ,  în vederea achiziționării de indicatoare rutiere 

și efectuarea refacerii de marcaje trecere  de pietoni de pe raza municipiului Huși, 

județul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși.  

 

4. Proiect de hotărâre nr.106 din 01.03. 2022 privind suplimentarea  fondului de 

rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Huşi  cu suma de   

100,0  mii lei - inițiator primarul municipiului Huși. – retras de pe ordinea de zi. 

Este inlocuit  cu Proiectul de hotarare nr.109 din 03.03.2022 

5. Proiect de hotărâre nr.107 din 01.03.2022 privind rectificarea bugetului local – 

etapa martie 2022 , inițiator primarul municipiului Huși. – forma completata .  

6. I.Proiect  de hotarare nr.109 din 03.03.2022 (inscris suplimentar pe ordinea de 

zi a sedintei CL din 03.03.2022) privind  alocarea din bugetul local  a sumei de 

100,0 mii lei pentru finantarea unor posibile cheltuieli urgente si neprevazute 

necesare pe durata starilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de 

urgenta, urmare  a unui aflux semnificativ de refugiati in municipiul Husi – 

initiator primarul municipiului Husi.- se va discuta in locul PH. nr. 106 din 

01.03.2022. 

 

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre nr.103 din 01.03.2022 privind aprobarea  sumei de 

88.882,74 lei cu TVA pentru igienizarea Adăposturilor Locale Antiaeriene din 

municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.   
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  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. Va rog sa notati ca 



7 | P a g e  

 

exista aviz favorabil la toate proiectele de hotarare din partea Comisiei. Sunt in trafic si 

sa nu cumva sa se deconecteze telefonul. Va multumesc! 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Am inteles.  

            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.     

            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 aviz favorabil la toate proiectele de hotarare din 

partea Comisiei. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. Exista aviz favorabil la toate proiectele de hotarare din 

partea Comisiei. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Multumim, domnule 

profesor! 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.   

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  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 19  voturi”DA) . 

 

2. Proiect de hotărâre nr.104 din 01.03.2022 privind aprobarea sumei de 

25.000  lei fara TVA pentru  realizarea unei documentatii tehnice- 

expertiza tehnica, in vederea realizarii obiectivului de investitie 

Reabilitare Corp C – Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din 

municipiul Husi , judetul Vaslui , cuprins in proiectul Scoli mai sigure, 

incluzive si sustenabile – inițiator primarul municipiului Huși. 
                Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan , prezintă AVIZELE de la 

comisiile de specialitate: 

-  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. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Dam cuvantul domnului 

primar, sa ne faca niste precizari. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In urma unei solicitari 

care a fost facuta catre Ministerul Invatamantului , am primit, sau am fost inclusi in 

Programul de finantare si modernizare a strazii I.L.Caragiale, in cadrul Scolii nr.3. Scoala 

este intr-o finantare cu Banca Mondiala,prin Programul pe care-l desfasoara Ministerul 

Invatamantului. Solicitarile celor de la Ministerul Invatamantului a fost sa depunem toate 

documentele la timp , cat si o expertiza tehnica a cladirii, astfel incat la intocmirea 

proiectului tehnic sa fie finalizata in cunostinta de cauza. Noi nu avem nici un releveu 

acolo, nu avem nici o documentatie, nu noi, Scoala nr.3, nici noi, si atunci am venit cu 

propunerea de a aloca o suma de bani , astfel incat sa putem realiza  aceasta solicitare a 

Ministerului Invatamantului . Ar trebui ca pana la data de 01 aprilie sa le punem la 

dispozitie aceste documente astfel incat sa intram in prima transa de finantare. 
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         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Daca sunt discutii ? Da, 

domnule consilier Bobârnat Radu ! 

         Domnul  consilier Bobârnat Radu: Profit de ocazie , sa-l intreb pe domnul primar, 

ce se intampla cu documentatia pentru Gradinita nr.4? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Inca nu este gata, 

domnule consilier , va dau cuvantul meu de onoare, eram impreuna sambata trecuta , 

cand tot presa scrie ca nu am vazut cand vantul a luat tabla  de pe gradinita, am reusit sa o 

asezam  cat de cat la loc, astept documentatia,ca atat dureaza, credeti-ma ca vreau sa o 

rezolv cat mai repede. 

          Domnul  consilier Bobârnat Radu: Eu va cred dar.... 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Acum realizez cat de 

mare nevoie avem de spatii pentru situatii de genul acesta. 

          Domnul  consilier Bobârnat Radu: Va cred, dar sa stiti ca o sa va intreb periodic. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pe ce? 

           Domnul  consilier Bobârnat Radu: O sa va intreb periodic. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier, eu 

nu am nimic impotriva sa va raspund periodic, sunteti consilier al Consiliului Local Husi, 

puteti cere oricand sa vedeti contractul , termenele de executie, si absolut orice. Nu ma  

intereseaza din  punct de vedere politic. Sper ca amandoi  suntem de acord sa rezolvam 

problema unui imobil in care sa poata sa-si continuie activitatea Gradinita nr.4 in conditii 

umane si de siguranta. 

            Domnul  consilier Bobârnat Radu: Asta nu are nici o legatura cu politica, va 

intreb din punct de vedere administrativ si o sa verific periodic actele. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : V-am spus, aveti 

dreptul, puteti sa le solicitati. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Sambata cand am venit 

la serviciu, cand am vazut tabla  aia, nu stiu daca dvs. ati remarcat, cand am intrat la 

sedinta , nu era ridicata….. 

           Domnul  consilier Bobârnat Radu: Am remarcat. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :….am intrebat stadiul 

lucrarii, mi s-a spus ca inca nu a venit documentatia proiectului tehnic, pentru a putea fi 

scoasa la licitatie, si atunci, stop, ne vom opri. Am remediat, dupa care o sa vedem. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.   

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 
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6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  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”DA) . 

 

3. Proiect de hotărâre nr.105 din 01.03. 2022 privind aprobarea includerii 

in buget a sumei de 94.570,00 lei cu TVA ,  în vederea achiziționării de 

indicatoare rutiere și efectuarea refacerii de marcaje trecere  de pietoni 

de pe raza municipiului Huși, județul Vaslui - inițiator primarul 

municipiului Huși.  
              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan , prezintă AVIZELE de la 

comisiile de specialitate:        

-  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. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :Discutii ?  

Domnul consilier Focia Alexandru: As avea eu ceva de spus, daca imi dati voie ?! 
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           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :Da, va rog, domnule 

consilier Focia! 

            Domnul consilier Focia Alexandru: As avea un amendament de facut , sa 

suplimentam aceste indicatoare , cu un indicator rutier de “tip oglinda”, care sa fie montat 

la intersectia dintre strada Schit  varianta  si strada Capitan Carp. Executivul cunoaste , 

am mai vorbit si cu domnii de la Urbanism, este neaparata nevoie de indicatorul ala, cand 

se iese de pe strada Cpt.Carp pe varianta nu este absolut deloc vizibilitate , urmeaza 

sezonul cald, ne asteptam sa se ridice restrictiile, in zona sunt 2 restaurante care 

functioneaza, va fi un trafic mare , si eliminam si posibilitatea producerii de accidente. As 

dori sa supuneti la vot propunerea mea. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Aceste indicatoare care au 

fost stabilite aici , si toate marcajele respective,  au fost stabilite impreuna cu Politie 

rutiera, la solicitarea in special a Politiei judetene rutiera, pentru ca ei au actiuni in toata 

tara, si au venit si al noi. Nu am nimic impotriva sa punem acel indicator acolo , probabil 

ca nu a intrat in discutia colegilor mei doar datorita motivului ca acolo nu este trecere de 

pietoni. Chiar aseara m-am uitat acolo si vroiam sa gasesc  o varianta in care as putea sa 

vad cum pot traversa acolo copiii, se construieste si in zona aia, strazile se vor moderniza 

si vom vedea. Sa tin cont ca mai am in 2-3 locuri, mai am si la iesirea “de la Căciulă”, de 

la blocurile acelea pe care le-a construit Căciulă, strada Stefan Ionescu, este aceiasi 

situatie, si mai este si trecere de pietoni acolo, in momentul in care vom incepe montarea, 

o sa vedem cat costa aceste noi indicatoare, o sa le prindem si o sa le montam. Nu pot sa 

va spun cat costa aceste indicatoare, nu stiu cat costa ca sa pot sa le aprob acuma, ar 

trebuia sa prind valoarea lor efectiva , promit ca o sa ma ocup de ele si in prima sedinta 

de consiliu local o sa le aprobam si valoric. Deocamdata le aprobam de principiu, sa le 

putem achizitiona. In acest moment nu stiu cat costa un indicator de “tip oglinda”, nu stiu 

daca trebuie un indicator“tip oglinda” pentru ca acolo privim si dreapta si stanga. Trebuie 

sa ma interesez, habar nu am pe domeniul acesta de pret, si modalitati de “unghi dublu”, 

cred ca asta trebuie sa vedem, sa se poata vedea in oglinda aceia din 2 parti,  nu numai 

dintr-o parte. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Supun la vot proiectul de 

hotarare. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Daca imi permiteti!? Sigur, aici este vorba de 

alocarea unei sume, nu se scrie care sunt neaparat indicatoarele, dar ceia ce spune colegul 

Focia , este real, acolo se intampla foarte des accidente, trebuie puse niste indicatoare mai 

vizibile. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier 

Bobârnat , noi am pus si un deviz astazi, in care sunt scrise exact indicatoarele ce 

urmeaza a fi montate, sunt nominalizate , metri patrati, de trecere de pietoni si locul ei. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Da, nu am vazut devizul, dar ca sa nu pierdem 

totusi vremea, ar trebui „sa prindem” si aceste indicatoare. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar eu va spun un lucru, 

pana se vor monta aceste indicatoare, vor fi gasite solutii si pentru acele 2-3 indicatoare 

“tip oglinda” care vor trebui montate la nivel de oras. Eu sper sa vina mai repede 

aprobarea de la CNI, “sa putem deschide” Capitan Carp, cu rezolvarea rigolei, a 
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alunecarii de teren  din partea superioara a strazii, de la intersectia cu str.Schit, si poate 

reusim , tinand cont cat este de ingusta strada , sa facem un sens unic , si o sa gasim o 

solutie astfel incat sa nu mai fie probleme  la iesire spre ea sau pe dincolo pe Schit. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.   

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  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”DA) . 

 

            Domnul consilier Focia Alexandru: Domnule presedinte, sa inteleg , ca a fost cu 

amendamentul propus de mine, da ? 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan : In ce priveste 

amendamentul dvs., urmeaza ca domnul primar sa faca o estimare cat costa cele 2 

indicatoare “tip oglinda”. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu are importanta, o sa 

le putem include, o sa vedem care este suma si o sa o suplimentam in prima sedinta. Ideia 

este in felul urmator, acuma nu pot da un raspuns, nu stiu , desi domnul Focia este coleg 
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cu noi, dar  deocamdata , eu am vazut indicatoare de genul acesta in Grecia, in oglinda, 

trebuie vazut unghiul. Trebuie vazut cum se preteaza acolo, si va mai spun ceva , nu mai 

montez nici un indicator fara avizul celor de la Politia Rutiera, pentru ca avem 2 treceri  

de pietoni care , nu am primit nici un raspuns din partea celor de la Politia Judeteana – 

Serv.Circulatie, pe care mi “le-am asumat” eu si cu comandamentul Circulatiei , este 

vorba de aceia de la Pod Ralea , avem aici multi conducatori auto si stiu ca oprirea pe pod 

este interzisa , in proiectul in care a fost intocmit catre Compania de Drumuri Nationale , 

de la Lidl si pana la Lukoil , pe strada Stefan cel Mare , nu avem nici o trecere de pietoni. 

Am rugam sa ni se dea un document scris in care eu sa pot muta acele treceri pentru care 

am facut solicitarea , sa marchez  acele 2 treceri, dar sa am si aprobarea Politiei Rutiere. 

Un accident ne poate duce pe noi, juristii stiu mai bine. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan: Multumim, domnule 

primar! Trecem la urmatorul proiect de hotarare. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.106 din 01.03. 2022 privind suplimentarea  

fondului de rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al 

Municipiului Huşi  cu suma de   100,0  mii lei - inițiator primarul 

municipiului Huși. – retras de pe ordinea de zi. Este inlocuit la discutii  cu 

Proiectul de hotarare nr.109 din 03.03.2022 
 

        6.I.Proiect  de hotarare nr.109 din 03.03.2022 (inscris suplimentar pe ordinea 

de zi a sedintei CL din 03.03.2022) privind  alocarea din bugetul local  a sumei de 

100,0 mii lei pentru finantarea unor posibile cheltuieli urgente si neprevazute 

necesare pe durata starilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de 

urgenta, urmare  a unui aflux semnificativ de refugiati in municipiul Husi – initiator 

primarul municipiului Husi.- se va discuta in locul PH. nr. 106 din 01.03.2022. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan , prezintă AVIZELE de la 

comisiile de specialitate: 

-  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. 

 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: As vrea sa intervin, am 

prins aici niste “sume orientative”  pentru generatoare. In conditiile in care Secretariatul 

General al Guvernului , in speta, nu mai are rost sa va mai  dau si numele, maine ne 

confirma ca acele generatoare , suma va fi realocata pentru altceva. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnul  Buzatu Tudorel , nu ? 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Are importanta cine, 

poate domnul Neacșu. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu stiu, stiam ca este domnul secretar de stat 

Buzatu. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am zis ca in urma unor 

discutii cu Secretariatul General al Guvernului, o fi domnul Buzatu, este OK ca am vorbit 

cu el, dar poftim, vorbim si cu domnul Neacșu, cum vorbim si cu ministri liberali, daca 

avem o nevoie, eu nu tin cont ce culoare are ministerul, stiti foarte bine asta. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Foarte bine, dar nu stiu de ce v-ati suparat. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ne stim de 14 ani, am 

obtinut suplimentarea celor 10 vagoane noi, astea noi  care sunt acolo, o sa ne fie de folos 

si in alte situatii , cum ar fi cutremure, incendii locuinte, etc… 
             Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Huși : Alte 

catastrofe. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Exact. Si daca pot sa 

aduc si aceste generatoare, bine, dar astazi cand discutam cu doamna  Trofin bugetul, nu 

stiam ca pot sa obtin si aceste generatoare. Astazi am o promisiune, maine o sa am o 

confirmare, daca da sau nu , e rau sau bine, nu stiu, o sa vedem dupa aia. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan: Mai sunt alte discutii ? Nu 

mai sunt, trecem la vot.    
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.   

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  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 19  voturi”DA) . 

 

5. Proiect de hotărâre nr.107 din 01.03.2022 (forma completată) privind 

rectificarea bugetului local – etapa martie 2022 , inițiator primarul 

municipiului Huși. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan , prezintă AVIZELE de la 

comisiile de specialitate: 

-  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. 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Vreau sa fac o 

precizare. La materialul care v-a fost transmis astazi, la Anexa nr.2 – lista de investitii , la 

pozitia a doua , am scris generator electric 2 buc, corect este “generator electric 3 buc.x 

4000”. Este scris in referat “3 x 4 = 12”, dar in Anexa nr.2 scrie 2 buc. in loc de 3 buc. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Eu am vazut ca in materialele suplimentare mai 

este o rectificare de buget.Ne puteti spune de ce faceti 2 rectificari in aceiasi sedinta?! 

            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Da, va explic. 

Am facut proiectul de hotarare cu rectificarea bugetara, un pic mai inainte domnul primar 

v-a spus ca , eu in rectificarea bugetara transmisa initial, prinsesem aceasta suma de 100 

mii lei in  fond  de rezerva bugetara. Urmare discutiilor de astazi au venit precizari ca 

suma sa nu o prindem in  fond de rezerva bugetara ci in “protectie civila”. Eu am facut 

referatul acesta si l-am inaintat  ca sa se vada ca opereaza minus in fond de rezerva 

bugetara , plus pe protectie civila , cu detalierea din hotararea aprobata anterior, pe 

obiecte de inventar, pe dotari mijloace fixe. 
Domnul consilier Bobârnat Radu : Si atunci rectificam de 2 ori bugetul ? 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu, de asta am 

si pus materialul, ca le inlocuiesc in referatul din fata, ca se modifica, am facut si noul 

centralizator, si lista de investitii , ca sa nu fie vreo  problema. Este o inlocuire , domnule 

Bobârnat , a Anexelor nr.1, nr.2, nr.3 la buget, minus la Cap.bugetar 54, plus in 

Cap.bugetar 61 – Protectie Civila. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre( forma  modificata si completata ) , cu modificarea Anexei nr.2 – in loc de 2 buc. 
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generatoare vor fi trecute 3 buc.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.   

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  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 cu 

(modificarea Anexei nr.2) a fost adoptată cu 19  voturi”DA) . 

 

         Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan: Multumim pentru 

participare!     
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Numai putin, domnule 

presedinte, am ramas dator cu o chestie , si eu sunt un om care prin excelenta nu raman 

dator, m-am dus Cătălin sa vad si eu materialul care este de la tine, daca vreti il dau citire, 

sa-l ascultam cu totii, cu mentiunea ca este scris de tine, care nu cumva sa fiu acuzat ca 

mi-am insusit anumite lucruri. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: E ca si cum ar fi de la  tine, nu este nici o 

problema. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu, dau citire acum:  

               “Subsemnatul ,  Cătălin Țocu , consilier local in cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Husi, pe calea prezentei , va adresez solicitarea de a introduce pe ordinea de 
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zi a sedintei de indata din 03 martie 2022, a unui material vizand informarea consiliului 

local asupra demersurilor intreprinse de Primaria Municipiului Husi  privind intrajutoarea 

refugiatilor ucrainieni ce tranziteaza municipiul Husi in aceasta perioada, ca urmare a 

razboiului din Ucraina, discutarea si adoptarea unor masuri de cooperare  

interinstitutionala  pe plan intern si extern, protejarea celor care fug din calea razboiului , 

si nu in ultimul rand de adoptarea unei declaratii a Consiliului Local de solidaritate cu 

poporul ucrainean si de condamnare a agresiunii ruse din Ucraina. Apreciez ca acest 

demers este  unul firesc si chiar necesar in contextul actual , problema razboiului fiind 

una de interes general si care vizeaza inclusiv si pe  locuitorii municipiului Husi . Potrivit 

dispozitiilor art.129 alin.(1) Cod Administrativ, Consiliul Local are initiativa si hotaraste, 

de asemenea, conform alin.(2) – Consiliul Local exercita atributii  privind cooperarea 

interinstituţională pe plan intern şi extern. Astfel, cred ca este imperios necesar ca 

Municipiul Husi sa se alinieze demersului general acela de condamnare a agresiunii 

exercitate de catre Rusia   in Ucraina. In aceste clipe exceptionale pentru Ucraina, dar si 

pentru intreaga lume, trebuie sa fim solidari cu poporul ucrainean in lupta sa pentru 

libertate. De asemenea, este necesar sa cerem autoritatilor centrale  sa acorde Ucrainei 

intregul sprijin politic si nu numai,  pentru incetarea imediata a ostilitatilor si ajutorarea 

refugiatilor ucrainieni care se afla in Romania si care se confrunta cu tot felul de nevoi. 

Sunt in asentimentul celor care gandesc ca manifestarea unei asemenea atitudini de 

solidaritate , de omenie, de ajutorare a poporului ucrainean aflat in nevoie, este in 

interesul si spre lauda comunitatii noastre locale.Am remarcat in ultimele zile, pe fondul 

evenimentelor care au bulversat intreaga Europa, o empatie a husenilor pentru cei care 

fug din calea razboiului din Ucraina. Am observat implicarea profunda a societatii civile, 

a asociatiilor non-profit, a bisericilor , ajutoarele concentrandu-se in punctele de intrare in 

tara.Totodata, am auzit si de implicarea Primariei Municipiului Husi intr-o actiune de 

cazare a refugiatilor in caminul Liceului “D.Cantemir” Husi , insa aceasta activitate nu a 

fost suficient popularizata. De aceia cred ca se impune amplificarea activitatii UAT Husi 

prin acest palier de sprijinire umanitara a refugiatilor, prin deschiderea unui site care sa 

ofere informatii generale ,inclusiv in limba ucraineana, daca este posibil, prin deschiderea 

unui centru de colectare a donatiilor si asigurarea unor spatii de cazare. Bunurile astfel 

colectate vor putea ajunge la cei aflati in nevoie prin intermediul voluntarilor. Mai trebuie 

dezvoltata  colaborarea   cu asociatiile si fundatiile de intrajutorare  si numai prin 

concentrarea eforturilor se poate ajunge la o reusita.  

              Cu deosebita consideratie ,  

                        consilier local Cătălin Țocu.” 

       

 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dati-mi voie sa-mi 

expun si eu punctul de vedere, tinand cont ca am citit acuma, cum spuneam mai devreme, 

ca nu-mi place sa stau in presa sa spun ce am realizat, Primaria Municipiului Husi inafara 

de Liceul Agricol, mai are si 20 de locuri de cazare la “Cuza Voda”, in planurile noastre 

care le-am luat , in cazul in care ar trebui sa marim locurile de cazare, avand in vedere ca 

nu prea avem spatii, ori mutam  centrul de vaccinare , ori Casa de Cultura o vom 
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transforma in adaposturi pentru acesti oameni care vin in Romania, nu pentru ca-si 

doresc, ci din cauza ca fug de moarte. Avem la ora actuala  un centru de colectare  in care 

suntem implicati impreuna cu Casa de Cultura, deja a fost trimisa o masina la Vama 

Siret, avem inca un ONG cu care colaboram – “Filantropia”  a Episcopiei Husilor…… 
         Domnul consilier Țocu Cătălin: “Filantropia Ortodoxa”, asa se numeste. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Multumesc Cătălin, avem 

2-3 proiecte europene la care colaboram impreuna, nu as putea sa spun ca nu am apelat la 

agentii economici, as putea sa numesc aici OMNIA , ci de la  SPARTAN, toti au raspuns 

prompt, simpli cetateni, iar chestia cu mediatizarea, este atat de mediatizata, o sa vedeti 

ca….. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu, nu, m-ati inteles gresit,  mediatizare, nu este 

vorba sa ne facem publicitate , eu personal m-am  confruntat cu urmatoarea situatie: in 

urma cu 2 zile am fost contactat de un grup de refugiati care mi-au cerut sa-i  duc la un 

hotel.  In Husi nu exista hotel. Am luat legatura cu toti cei care au spatii de cazare in  

Husi , pornind de la “Omnia” , “Toma”, Dogaru , s.a.m.d. , persoane private pe care eu le 

cunoasteam si care ar fi fost disponibile  sa le puna la dispozitie niste spatii . Nu am 

reusit. Atunci, iata , eu am incercat sa va atrag atentia , sa va laud pe de o parte pentru 

lucrurile bune pe care le-ati facut, iar pe de alta parte, sa va atrag atentia ca trebuie sa 

deschidem un site , sa facem publicitate acestor actiuni, vedeti ca oamenii acestia intra 

mereu pe internet, cauta tot felul de informatii , cauta cazare. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In Planul National a lui 

ISU, suntem avizati, astazi ne-au avizat locurile de la “Cuza Voda”, …. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Foarte bine. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Toata lumea din vama 

care dirijeaza, stie foarte bine si-i indruma pe cei pe care trebuie sa-i cazam, toata lumea, 

Poilitia, Jandarmeria, cei de la ISU, Politia Locala, ne suna la ora cand depisteaza cetateni 

care au nevoie de ajutor si-i ducem la cele 2 licee. De exemplu, domnul Dumitrașcu 

(Comp.Protectie Civila din Primaria Husi), aseara la ora 4,00 mai facea cazari ca mai 

erau locuri. 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: Asta este un lucru laudabil. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar avem si cetateni 

care refuza cazare, vor sa plece mai departe, si aseara ne-am confruntat cu o astfel de 

situatie, pana acum au trecut prin vama si nici nu vroiau sa auda de Romania sau de Husi. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Sunt totusi 50.000 de oameni care au ramas 

totusi in zona noastra, sa stiti. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier 

Țocu, sunt de acord cu dvs. si am reusit sa creez 100 de locuri de cazare, tinand cont de 

persoanele care le-am enumerat la inceput , care le-am discutat astazi cu domnul Lazar, la 

nivel de oras, la ora actuala. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Asta este un lucru laudabil, dar de asta vroiam sa 

va spun , in primul rand din punct de vedere procedural, era firesc sa aduceti la cunostinta 

Consiliului Local, despre asta era vorba , pentru asta ma zbateam eu, daca am facut o 

solicitare . 
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Ganditi-va ca eu am luat 

o hotarare dupa discutii cu Prefectura , cu ISU, nu mai stiu cand, miercuri, joi parca, am 

convocat sedinta de consiliu local, ce trebuia sa fac? In momentul acesta, daca sunam pe 

oricare din organele de ordine de care v-am spus, pe cei de la ISU, pe cei de la vama, 

inclusiv ONG-urile care sunt in vama, aseara mi-a trimis Vladimir , in jurul orei 3,00, un 

grup de vreo 9 persoane , cati erau ?  

               Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Huși :  

Nu, vreo 18 persoane. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: 18 persoane, nu se pune 

problema, Jandarmeria ii aduce direct acolo.  Din punctul meu de vedere totul este 

mediatizat, dar nici nu pot sa ….. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Important este ca suntem pe “aceiasi linie”, ca 

suntem pe “aceiasi linie”. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu am mai mult de 100 

de locuri .Nu am nici paturi . Sunt in tratative cu niste sponsori , cu domnul Duluțe, 

persoane care s-au oferit, intai sa vedem, dupa cei voi discuta cu prefectul , care este si 

comandantul acestor actiuni , si cu cel de la ISU, daca putem folosi alte spatii. Asta este 

situatia , ca sa stam numai sa informam, v-am mai spus si va repet, sunteti binevenit 

oricand alaturi de noi si va multumesc pentru toate ideile pe care le aveti, mai ales acelea 

care sunt benefice cetatenilor in general, nu numai husenilor, dar trbuie sa si colaboram 

de aproape. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin: Eu personal sunt voluntar , m-am oferit 

voluntar, prin tot ceia ce fac , sa stiti ca eu vorbesc ,am si dovedit,  nu vreau sa-mi fac 

publicitate. 

              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Nu vorbim numai prin 

telefon, vino incoace frate, usa este deschisa! Usa este deschisa pentru toata lumea! 
              Domnul consilier Țocu Cătălin: Multumim! 

              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Eu “securea politica” 

am ingropat-o imediat dupa alegeri. 
               Domnul consilier Țocu Cătălin: Dar aici nu este vorba de politica, vorbeati de o 

declaratie politica, dar nu este o declaratie politica. 

              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu ne-am asteptat 

nimeni , o situatie care nu ne-o dorim nimeni, si ne gandim cat de repede poate fi inchisa, 

parerea mea este clara, toti liderii mari politici sa se adune la o masa , ca numai la masa 

se poate lua o hotarare de pace, “sa se duca dracului” de maine razboiul asta. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin: Dar eu nu am discutat din punctul de vedere al 

unui politician, eu nu sunt politician, si nu am facut-o ca un politician. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am mai avut o 

chestie, cand te-am invitat , vino cand vrei,  vino cu  idei, colaboram, nu pot sa fac 

sedinta in fiecare zi! 

                Domnul consilier Țocu Cătălin: Multumim, multumim!  
                Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan : La revedere! 
                Domnul consilier Țocu Cătălin: Toate cele bune!   
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           Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan    declară  închise 

lucrările  ședinței  extraordinare, convocată de îndată,   a Consiliului Local  al 

Municipiului Huşi  din  03 martie   2022 . Lucrările ședinței s-au  desfășurat  prin 

mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință  și prin prezența 

fizică la sediul Primăriei Municipiului Huși  a unui consilier local – presedintele de 

sedinta . 
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