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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   05 mai  2022 în cadrul  ședinței  extraordinare   a Consiliului 

Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului 

Huşi nr.330 din 02.05.2022 

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.330 din 02.05.2022   a 

fost convocat   în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi 

pentru data de  05 mai 2022   , ora  15,00. 

          Lucrările ședinței s-au  desfășurat cu participarea consilierilor locali  atat prin 

prezenta fizica cat si mijloace electronice utilizând o platformă online de 

videoconferință. 

          La şedinţa participă : viceprimarul municipiului Husi – jr.Ciupilan Valeriu 

Ioan  , secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu.  

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

Directia Economica, ,  Dumascu Adriana – referent de specialitate , d-nul Boeru 

Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi . 

           La ședință a participat și  presa locală.  

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

de  02.05.2022  a Dispoziţiei nr.330 din 02.05.2022. 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu face prezența   

constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de  15 consilieri locali, din care: 

▪ 13 consilieri locali au  fost  prezenți  fizic  la sediul Primăriei Municipiului 

Huși, camera nr.20 ; 

▪ 2 consilieri  locali  au  fost prezenti  folosind mijloace electronice 

utilizând o platformă online de videoconferință ( domnul Matei Ionel, 

domnul Romila Claudiu); 

▪ 3 consilieri  locali  au lipsit motivat – domnii Bobârnat Radu,Focia 

Alexandru, Corjinschi Ioan Alexandru* ; 

▪ 1 consilieri local au lipsit nemotivat  - domnul Filip Cosmin Adrian. 

         Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  Se constată 

că şedinţa este legal constituită. Pentru inceput v-as ruga sa faceti propuneri pentru 

alegerea  preşedintelui de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru 

luna  mai  2022. 

________________ 
*consilier local Corjinschi Ioan Alexandru – vezi pag.nr.5 din pv. sed.CL Husi din  05.05.2022 
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          Domnul consilier Iacob Ioan  :  Fac eu propunere ,  propun pe doamna  consilier 

Patrașcu Luiza   presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna mai  

2022 , luna  iunie 2022, luna  iulie  2022). 
           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :   Alte propuneri? 

Daca nu  mai sunt alte propuneri , supun la vot propunerea  ca doamna consilier Patrașcu 

Luiza  sa fie presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna mai  2022 , 

luna  iunie  2022  , luna  iulie  2022). Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ?  

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    

           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Domnul consilier 

Romila Claudiu  , cum votati ? Nu va vedem pe camera!  

          Domnul consilier Romila Claudiu : Votez pentru) - votul a fost exprimat verbal.            

          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 
Nr.  

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

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent motivat* 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru absent motivat   

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 
(votul a fost 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 :  Propunerea ca 

doamna  consilier  Patrașcu  Luiza  sa fie presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni 

de zile ( luna mai 2022 , luna  iunie  2022  , luna iulie 2022) a fost aprobată cu  15  

voturi  pentru ). 

          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna mai  2022,  

luna iunie 2022  , luna iulie 2022 ) a fost ales  doamna consilier Luiza Patrașcu. 
         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca 

a fost  desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul doamnei consilier Patrașcu 

Luiza  . 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot ordinea 

de zi.  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.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent motivat* 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru absent motivat   

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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 - - 
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          Presedintele de sedinta , doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Ordinea de zi a 

fost aprobata  cu  15   voturi pentru).  

         Doamna consilier Nacu Mihaela : Doamna presedinte , am si eu o propunere, sa 

discutam la sfarsit, la Diverse. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Da, la Diverse, 

discutam atunci , da? 

         Doamna consilier Nacu Mihaela :Multumesc! 

          Domnul consilier Iacob Ioan : Dar este sedinta extraordinara, doamna consilier ! Nu 

exista punctul Diverse. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Consider ca sunt niste probleme  mai grave, care 

trebuie discutate, daca o sa fie si domnul primar , trebuie discutate.  

        Domnul  Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : 

Pot fi discutate. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Cu siguranta, pot fi 

discutate la sfarsitul sedintei, la “discutii”. 

 

   Ordinea de zi are urmatorul continut : 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 159 din 02.05.2022 privind  alegerea  preşedintelui 

de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru luna  mai  2022  

-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 

2.  Proiect de hotărâre nr. 160 din 02.05.2022 privind  aprobarea alocării  

sumei  de 110.200 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al 

municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii 

aprobate pentru  Spitalul  Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul 

Ministerului Sănătăţii - iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 161 din 02.05.2022 privind rectificarea bugetului 

local  cu suma de 500,0 mii lei reprezentând sume repartizate din Fondul la 

dispoziţia Consiliului Judeţean -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 

4.  Proiect de hotărâre nr. 162 din 02.05.2022  privind  rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate  integral sau parţial 

din venituri proprii   - etapa  mai  2022, iniţiator primarul municipiului Huşi. 
                           

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 159 din 02.05.2022 privind  alegerea  preşedintelui de 

şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru luna  mai  2022  -  iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 
              Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna mai  2022,  

luna  iunie 2022  , luna iulie 2022 ) a fost ales  doamna consilier Luiza Patrașcu. 
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2.  Proiect de hotărâre nr. 160 din 02.05.2022 privind  aprobarea alocării  sumei  de 
110.200 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum 
de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii aprobate pentru  Spitalul  Municipal 
“Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii - iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 
 

  Intră în sala de ședință domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru . Sunt 
prezenți la ședință un număr de 16 consilieri. 

 
        Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu , solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotărâre. 

            Domnul consilier Cocuz Adrian  : 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. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

 Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : As vrea eu sa fac o mica remarca, de 

fapt trebuie facuta o “corectie” in referatul de aprobare , sa coreleze suma care apare in 

motivare, in loc de 6400 lei sa fie trecut corect 110.200 lei. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica : Pot sa va 

raspund! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Da, va rog! 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica :A 

existat o hotarare de consiliu local , in luna decembrie 2021, pentru un aviz de 

principiu pentru 413.000 , pentru tot ce inseamna acodul –cadru, intr-adevar in luna 

martie este venita o solicitare , urmare unui act aditional inaintat de DSP Vaslui , o 

solicitare de 6400 lei  , pentru finantarea a 64.000 lei de la bugetul Ministerului 

Sanatatii. La data de astazi, inainteaza DSP Vaslui catre Spitalul Municipal, 

respectiv  catre Consiliul Local Husi, un act aditional actualizat, si da, nu 6400 lei, 

cum a spus doamna consilier , este  110.200 lei. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot proiectul 

de hotarare in varianta propousa de initiator. Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ?  

         Domnul consilier Popa Cristinel : Si se va corecta suma din referatul de aprobare. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Se va corecta suma din referatul de 

aprobare , piesa de baza, in loc de 6400 lei , corect este 110.200 lei. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot proiectul 

de hotarare in varianta propusa de initiator. De asemenea , se va proceda la “corectarea” 

sumei din referatul de aprobare, in loc de 6400 lei , corect se va trece  110.200 lei. 
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          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 
Nr.  

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

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru absent motivat   

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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  

nu și-a exprimat votul 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea a 

fost aprobată cu  15  voturi  pentru ). Domnul consilier Romila Claudiu nu și-a 

exprimat votul. 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 161 din 02.05.2022 privind rectificarea bugetului local  cu 

suma de 500,0 mii lei reprezentând sume repartizate din Fondul la dispoziţia 
Consiliului Judeţean -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

                Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu , solicită comisiilor de 
specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotărâre. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Domnule  consilier 

Cocuz Adrian, prezentati dvs. avizul Comisiei juridice  ?         
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           Domnul consilier Țocu Cătălin : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Cocuz Adrian : Toate proiectele de hotarare au avut avize 

favorabile de la Comisia  juridică. 

   Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Am inteles! 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza 

favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Discutii ? Nu sunt, 

trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot proiectul 

de hotarare in varianta propusa de initiator.  
          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 
Nr.  

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

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru absent motivat   

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

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  

nu și-a exprimat votul 

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 aprobată cu  15  voturi  pentru ). Domnul consilier Romila Claudiu nu și-a 

exprimat votul. 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 162 din 02.05.2022  privind  rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate  integral sau parţial din 
venituri proprii   - etapa  mai  2022, iniţiator primarul municipiului Huşi. 

            Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu , solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotărâre. 

           Domnul consilier Cocuz Adrian : 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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Discutii ? Nu sunt, 

trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot 

proiectul de hotarare in varianta propusa de initiator.  

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 
Nr.  

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

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru absent motivat   

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

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

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

nu și-a exprimat votul 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea a 

fost aprobată cu  15  voturi  pentru ). Domnul consilier Romila Claudiu nu și-a 

exprimat votul. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Acum dau cuvantul 

doamnei consilier Nacu Mihaela. 

          Doamna consilier Nacu Mihaela : Domnule Boeru….. 

           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  Nu 

trebuie sa-mi acordati numai mie intrebarea ! 

Doamna consilier Nacu Mihaela : Este o discutie care ne priveste pe toti consilierii. 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  Am 

crezut ca vreti sa discutati cu mine “intre patru ochi”, sa va adresati numai mie! 
         Doamna consilier Nacu Mihaela : Am inteles ca la aceasta sedinta trebuia sa 

participe si domnul manager al Spitalului Municipal Husi , domnul dr.Popa. 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  Nu 

neaparat la aceasta sedinta, dar daca dvs.va mentineti dorinta de a fi si el prezent , dar 

nefiind sedinta ordinara, mi se pare firesc sa….. 
             Doamna consilier Nacu Mihaela : Dar daca aici este si domnul viceprimar, o sa-i 

pun dumnealui niste intrebari. Ma intereseaza acest cabinet stomatologic cum 

functioneaza la ora actuala  , cum exista o sursa de finantare, am inteles ca este facuta o 

adresa de pe 02.05.2022, in care solicita un post de medic stomatolog in Ambulatoriul de 

specialitate din Husi. Dvs, care sunteti in Consiliul de Administratie , stiti  de aceasta 

adresa? De pe data de 02.05.2022 ? Nu stiti, nu ? 
  Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Nu. 

             Doamna consilier Nacu Mihaela : Conform legii, nu poate sa figureze acest medic 

stomatolog in Ambulatoriul de specialitate din Husi, da? Acest medic putea sa incheie 

contract cu Casa de Asigurari de Sanatate in perioada de contractare  intre 8-12 aprilie, 

cand s-a sfarsit perioada de contractare in care , noi, toti medicii stomatologi din Husi , 

inclusiv  medicii de familie , am incheiat contract intre 8-12 aprilie. La aceasta data, in 

care acest medic, ati vazut si in declaratie, lucreaza  din 04.04.2022 pana astazi, cine o 

finanteaza? Legal! Eu intreb si domnii care sunt in Consiliul de Administratie . 
             Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  

Noi, sa stiti ca nu am discutat in Consiliul de Administratie problema medicului 

stomatolog, despre care s-a discutat in ultima sedinta,  legat de aceasta forma de finantare, 

am discutat in ultima sedinta despre problema pacientului pe care o stim cu totii . 
            Domnul consilier Iacob Ioan : Legat de problema ridicata de dvs., am 

intrebat, si mi s-a spus ca se va da un raspuns.  



10 | P a g e  

 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : In acest raport de garda, in care dumnealui face 

raport de garda, a adus la cunostinta ca exista un medic stomatolog, colegii din Spital stiu 

ca exista un medic stomatolog , ca sa poata fi redirectionat catre dumneaei? 
          Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  

Doamna consilier Nacu, uitati ce va propun eu, da? Haideti sa fim foarte punctuali…. 

          Domnul consilier Iacob Ioan : In sedinta ordinara sa fie invitat aici domnul director. 
          Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  

…ce problema aveti, sa ne intrebati,vom veni cu raspunsurile cele mai corecte, in proxima 

sedinta, in prima sedinta ordinara de consiliu local , domnul manager va fi prezent aici. 

Este in regula asa? 
          Doamna consilier Nacu Mihaela: Va puteti informa daca s-a inscris la concurs 

cineva pentru un post de medic stomatolog, nu, de cardiolog si oftalmolog, care este o 

necesitate. Nu am inteles de ce a fost o urgenta scoaterea la concurs a unui post de medic 

stomatolog in luna ianuarie, pe data de 31.01.2022 medicul cardiolog a plecat din Spital. 

Nu avem nici medic oftalmolog din luna ianuarie.Lipsesc acesti doi medici. Puteau sa se 

scoata la concurs aceste posturi  din luna ianuarie sau februarie. 
         Domnul consilier Popa Cristinel: Exista o lege , o legislatie care prevede un 

termen intre momentul care s-a vacantat postul si momentul in care se scoate la 

concurs. Nu poti sa-l scoti la concurs asa, intamplator, doamna aceia de care vorbiti 

dvs., intamplator o cunosc, este sotia unui fost elev de al meu, doamna Chiculiță, 

vorbesc de cardiolog, nu a plecat definitiv, nu a plecat definitiv. A plecat sa vada 

daca se obisnuieste la Roman, daca reuseste sa se obisnuiesca la Roman …. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Daca este “detasare”, 

nu are cum sa se scoata postul la concurs. 
           Domnul consilier Popa Cristinel:….in viitorul apropiat va hotara. 
           Doamna consilier Nacu Mihaela: Nici medic oftalmolog nu avem, doamna 

Ghiorghiu a iesit la pensie.Medicii fac naveta la Vaslui. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Eu asa stiu, un an de 

zile se pastreaza postul “la pensionare”. 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi :  In 

ce priveste postul de medic oftalmolog, stiu ca s-a discutat, si in cel mai scurt timp o sa fie 

scos la concurs. Acum daca este cineva inscris , nu va pot spune, nu am informatia 

aceasta. 
          Doamna consilier Nacu Mihaela: Si medicul cardiolog , sa inteleg ca se intoarce 

inapoi? 
Domnul consilier Popa Cristinel: Nu se stie. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela: Este o intrebare  dar si o indicatie , de ce atatia 

ani dupa ce medicul cardiolog, stiti ca a fost medicul Onilov, nu s-a scos rezidentiat pe 

post  pe specialitatea cardiolog atatia ani?! Se putea scoate rezidentiatul pe post. 
          Domnul consilier Popa Cristinel: Doamna dr.Chiculiță  a venit dupa 

rezidentiat, a luat post , si iar va spun in cunostinta de cauza pentru ca,  baiatul meu 

ar fi vrut sa ia acel post , doamna dr.Chiculiță  a luat medie mai mare decat baiatul 

meu si a luat postul, el stia  de atunci ca aia nu vine, dar asta este, s-a dus la Vatra 

Dornei pe un alt post, baiatul meu, doamna dr.Chiculiță  este vorba de cativa ani 
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buni de cand a luat postul, pentru ca sunt cativa ani de cand s-a terminat 

rezidentiatul. Dar daca il scot “pe rezidentiat”, eu atunci trebuie sa astept ca 

manager, sa termine rezidentiatul si sa vina la post. Este cu semn de intrebare daca 

vine, nu exista nici un cadru legislativ care sa ma oblige sa vina la post.Daca vine 

bine, daca nu, nu. Intre timp, acea doamna dr.Chiculiță  a ramas insarcinata ,a fost 

in concediu de maternitate, au mai trecut 2 ani. 
             Doamna consilier Nacu Mihaela: Dar noi trebuie sa rezolvam problema, domnule 

Popa ! Pacientii nu trebuie sa fie redirectionati catre cabinetele private, noi trebuie sa 

facem ceva. 
Domnul consilier Popa Cristinel: Trebuie sa rezolvam cazul , legal. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Dar nici “privat” nu 

avem. 
           Doamna consilier Nacu Mihaela: Ba da, “privat” avem, vin medici de la Iasi. 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: 

Doamna Nacu, in sedinta ordinara a consiliului local, domnul manager al Spitalului Husi 

va fi aici si va lamuri toate aspectele. 

          Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Eu stiu ca atunci cand renunti trebuie sa 

platesti. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Dar nu a renuntat, s-a 

detasat. 
           Doamna consilier Rotariu Nicoleta:Nu, dar pentru perioada cat a luat salariu ca 

rezident, trebuie sa plateasca. 
             Doamna consilier Nacu Mihaela: Nu este normal  ca pacientii sa fie redirectionati 

catre cabinetele private,trebuie gasita  o solutie! Cum putem rezolva cu acest cabinet 

stomatologic UPU, putem angaja 4-5 medici, cu contract de garzi , pentru ca dumnealui 

spunea ca nu se poate, dar se poate face cu contract de garzi, pe linie de garda cu cabinet 

stomatologic, pe UPU. Este mai importat sa faci asa decat sa scoti un post de medic 

stomatolog, de la 8,00 la 15,00, pacientii se adreseaza sau nu se adreseaza. Sunt foarte 

scumpe si materialele stomatologice, stau pe stoc, expira si apoi nu le mai putem folosi. 

Atunci ce facem, le aruncam la gunoi? Spuneti? 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi:O sa 

vedem ce analiza se va face in sensul acesta, nu putem sa luam o decizie acuma. 
Doamna consilier Nacu Mihaela: Am inteles. 

          Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Nu 

decidem noi doi aici despre linia de garda stomatologica. Eu va garantez ca domnul 

manager al Spitalului din Husi va fi aici la sedinta ordinara a consiliului local. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Daca nu mai sunt alte 

discutii ? 

         Domnul consilier Țocu Cătălin :  Daca imi permiteti , doamna presedinte?! 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Da, va rog! 

          Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Eu as vrea sa spun cateva cuvinte, nu as vrea sa 

va retin foarte mult, este sedinta extraordinara, este adevarat, nu este o problema la fel de 

importanta ca problema cardiologului de la Spital, dar este o problema care macina 

mintile si sufletele multora din oras , este aceia a Clubului Sportiv  HUSANA care 

intimpina dificultati majore in ce priveste  organizarea, administrarea si finantarea 
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clubului , mai ales. Din nefericire sau datorita lipsei , una la mana, vorbesc altfel astazi 

decat alta data pentru ca , mi-am dat demisia din functia pe care o aveam de 

vicepresedinte , de cateva saptamani, si voi putea si vota atunci cand se va impune.Insa, a 

aparut  „un fenomen”  in oras, Consiliul Local, primarul municipiului Husi , si mai mult 

decat atat, eu personal, „suntem acuzati” de faptul ca nu am sustinut in nici un fel 

functionarea acestui club  privat. Eu cel putin in ultima perioada ma confrunt cu niste 

probleme extrem de grave, amenintari, ieri pe Stadion la un meci de fotbal au existat niste 

lozinci, niste pancarde cu lozinci la adresa Consiliului Local, impotriva „asa-zisilor” 

politicieni care suntem  noi aici, si se face o afirmatie care este totalmente neadevarata 

precum ca, Primaria, Consiliul Local , U.A.T., nu ar fi finantat, nu ar fi ajutat deloc. 

Haideti sa facem, o rog si pe doamna Trofin, profit de faptul ca este si dumneaei prezenta 

aici, va rog si pe dvs.,  pe Sergiu Boeru si pe Nicu Ciupilan , va fi si domnul primar, i-am 

transmis rugamintea si dumnealui, sa facem un material si sa-l prezentam , publicul larg 

trebuie sa stie , cu toate ca discutam despre un  „club  privat”, acest club privat a fost 

ajutat in mod constant , ba mai mult decat  atat , nu stiu din ce motiv, cineva, „deformat”, 

a obtinut o informatie din interiorul consiliului local atunci cand eu am atras atentia 

asupra unor „neconcordante” intre solicitarea facuta de presedintele clubului si materialul 

de sedinta, era o discordanta, presedintele clubului solicita o finantare pentru o anumita 

perioada pentru organizarea unui cantonament, iar in materialul de sedinta se prevedea 

posibilitatea finantarii cu “3 miliarde lei vechi” pentru campionatul 2022-2023 ,  si de asta 

domnul primar a retras de pe ordinea de zi acel proiect de hotarare , va amintiti cu 

siguranta acest moment!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Da,da. 
          Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Cu toate astea, a zis cineva, a transmis o 

informatie eronata in exterior , si a prins foarte bine, ma injura liderul galeriei, ma injura 

mamele pe Stadion, tot felul de „femei blonde” care isi au copiii acolo, dar acum , mai 

grav, se adreseaza aceste injective, consiliului local.” 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : „Domnule consilier, si eu sunt blondă și 

nu v-am înjurat”. 
          Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Imi cer scuze, dar am spus-o foarte clar, doar 

„mamele  blonde” ale copiilor de la Stadion,si nu am facut referire la „bancul cu blonde”. 

Erau niste doamne blonde care strigau – domnule Țocu ati distrus fotbalul din Husi, asta 

in conditiile in care investesc in fotbalul husean , si doamna consilier Rotariu stie acest 

lucru , am colaborat cu sotul dumneaei foarte multi ani, la un alt club la FCM Husi. Si 

acolo am ramas cu datorii . Acum, acest club are o situatie deosebita. Nu stiu, probabil ca 

presa nu va scrie despre elementul asta, dar eu cu siguranta voi sustine in continuare 

fotbalul husean indiferent de cum se va chema echipa orasului. In continuare, daca 

domnul primat va dori, pentru ca ne-a  facut  aceasta promisiune ca vom infiinta un Club 

Sportiv Municipal, este o modalitate de a risipi orice dubiu asupra modului in care se 

finanteaza , in care se cheltuie banii care se atribuie unei entitati sportive. Eu ma bucur 

foarte mult  ca am reusit , am reusit sa deschidem „cutia pandorei” de pe o parte, pe de 

alta parte am reusit sa deschidem baierele pungii, si sa finantam entitati sportive , entitati 

religioase, entitati sociale , este foarte bine sa o facem, pentru ca sunt o multime de 

oameni care au nevoie de finantare si de entitati. In final , va rog doamna Trofin, te rog 

Sergiu Boeru, daca puteti pune la dispozitie cifrele reale ale finantarii primite de acest 

club sportiv de la primarie!” 
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            Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Putem da un comunicat de presa pe 

acest subiect. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : „Bun, dar dumnealui ne tot spune „ca nu-l 

intereseaza presa”, dar esti lovit, si tu , si eu personal,  si voi ceilalti din consiliu local , 

cum am  zis, ieri au aparut niste bannere indreptate impotriva Consiliului Local. Cei mai 

multi dintre dvs.aveti acces la internet, aveti acces la facebook.” 

          Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : S-au 

scris lucruri neadevarate . 

          Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Da, asa este,  s-au scris lucruri neadevarate de 

catre niste persoane, unele cunosc bine situatia , si aici ma refer la Costel Baicu , unul 

dintre cei cu care eu am colaborat in teren , dar este mai usor sa spui , sa arunci vina in 

alta parte, sa arunci peste gard cu pietra, si sa spui  „Țocu a gresit”. Pentru ca asa se 

spune, de cand  cu intamplarea aceia , de cand s-a retras acel proiect de hotarare, am fost 

rezonabil , puteam sa spun alte lucruri, am informatia respectiva, am informatii din 

interior dar  nu le-am spus, am spus doar ca „nu sunt in regula” lucrurile, vedeti proiectul 

de hotarare, da, domnul primar a zis „are dreptate, si domnul primar nu-mi este cel mai 

bun prieten, dar daca cel care a redactat proiectul de hotarare, care a initiat proiectul de 

hotarare  „a hotarat” ca asa stau lucrurile, asta nu inseamna ca Țocu este vinovat!” 

          Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Dar 

nu a spus nimeni ca dvs. sunteti vinovat. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Asta este rugamintea mea, sa cumulam cifrele, 

sa le publicam, sa stie toata lumea care este contributia Consiliului Local Husi, a UAT 

Husi, a primarului chiar, la acest club .” 
            Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: La 

acest club privat. 
 Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Da, club privat, asa cum ati spus.” 

           Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Sergiu, as vrea sa spun si eu ceva, se 

poate?Doamna presedinte, as vrea sa spun si eu ceva, da? 
            Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza:   Da, spuneti, doamna 

consilier Rotariu ! 
          Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Vreau sa vin in intimpinarea celor spuse de 

domnul consilier Țocu, sa remarc faptul ca intr-adevar s-a deschis cutia pandorei si este o 

„miscare de masa” in privinta fotbalului, atat clubul la care este domnul Țocu , cat si  

ACS HUSANA , au foarte multi copii. Spunea dumnealui mai devreme de „doamnele 

blonde” care au copiii acolo, deci, exista interes pentru miscarea sportiva, dar trebuie de 

aici, Sergiu, si cu ajutorul tau , sa gasim o solutie si sa rezolvam odata si clar situatia 

clubului. 

            Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Dar 

si dvs. stiti ca aceasta rezolvare nu este numai dintr-o singura directie. 

            Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Sunt si persoane care tot timpul au finantat 

aceasta miscare si se finanteaza in continuare cu sume mai mari sau mai mici, dar trebuie 

sa ne gandim ca este o „miscare de masa” si este binevenita. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin :  „Dar nu este de masa, asta este, sunt si foarte 

multi profesionisti.” 
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            Doamna consilier Rotariu Nicoleta:Dar am inteles ca sunt si foarte multi copii. 

Sunt vreo 200 de copii. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin : „ La momentul adecvat vom discuta si despre 

aspectul acesta. Atata timp cat tu iei 150 lei/copil !” 
Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Asta nu stiu. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin : „Haideti sa stim toate lucrurile. Nu poti sa spui ca 

ai 150 de copii. Daca ai 150 de copii x 150lei/copil, nu mai vin si mai cer bani si de la 

Consiliul Local , da?” 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: S-au 

pot sa vin sa mai cer , dar nu arunc toata grija asta pe umerii administratiei locale, trebuie 

sa fim obiectivi, sa gasim solutii . Pana acum s-au dat bani, chestia asta trebuie facuta 

publica, nu pot  sa spuna ca nu i-am ajutat cu nimic niciodata. Si s-au dat bani importanti. 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Da, asa este. Totul trebuie sa fie transparent, 

eu sunt pentru legalitate. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : „Am discutat cu doamna prof.Iacob de la Liceul 

„Cuza Voda” Husi , eu, personal, ca reprezentant al clublului , am tot pistonat, hai sa 

obtinem accesul in sala de sport, hai sa obtin accesul dincolo, am obtinut , la Liceul Cuza 

nu am putut sa o facem pe considerente discutabile , dar acum nu mai are importanta, dar 

unul dintre considerente a fost si acela, dar nu vezi ca , am discutat cu doamna Iacob , nu 

vezi , eu nu aveam facebook atunci, mi-a deschis telefonul si mi-a aratat , uitati-va 

domnule Țocu , domnul Baicu scria niste lucruri deloc  laudative la adresa conducerii .... 

            Doamna consilier Rotariu Nicoleta:Consiliului de Administratie. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin :....si al dvs., dvs.erati in Consiliul de 

Administratie. 

           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului 

Husi:Trebuie sa fim atenti si la limbaj, sa vedem cum gestionam relatiile , nu putem sa 

jignim niste oameni si apoi sa le cerem ajutorul. Aste denota ipocrizie. 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Totul este trecator si pana la urma tot am 

ajutat, dar nu mai conteaza. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin : „ Ideia este ca trebuie sa sustinem ,  sa o facem in 

continuare, dar cum am zis, cred ca asta este solutia cea mai potrivita, sa facem acest Club 

Sportiv Municipal , am discutat si cu domnul Dobrea, o sa-l convingem pana la urma, 

domnul Dobrea fiind „presedintele de facto” al Asociatiei .” 

            Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: 

Unul din membrii fondatori. 

 

 

 

            Domnul consilier Țocu Cătălin : „Nu unul din membrii fondatori, unul din 

membrii fondatori ai fost si tu, daca ne uitam in urma, dar nimeni nu pomeneste, si 

domnul Iacob, au fost mai multi, si domnul dr.Tataru. Dar noi discutam acuma, ne batem 

cu pumnul in piept si spunem cat de puternici suntem. Unii sunt eroi astazi, vorbesc de 

niste performante gen care nu s-au mai realizat niciodata, Este adevarat, dar haideti sa 

vedem cine sunt cei care au finantat, cei care au ajutat, care au pus umarul, eu nu am iesit 

niciodata, nu m-ati vazut niciodata de ani de zile, iesind in fata si spunand ca am facut 

niste lucruri. Nu am facut. Eu acum ma ocup de o alta grupa de copii si finantez de trei 
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ani de zile , scot bani din buzunar luna de luna, fara sa cer Consiliului Local, atat am 

putut, dar poate la un moment dat o sa vin si eu sau o sa faca cineva o solicitare din partea 

clubului si o sa ceara  niste bani. Dar repet, cand tu spui ca ai 150 de copii, te afisezi, si 

ceri.....” 

            Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza :  Ceri  finantare de la 

Consiliul Local. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: „ Asta este si o realitate pe care trebuie sa o luam 

in serios, iar daca va trebui , probabil se va discuta, se va scrie si in presa, cineva dintre 

noi va mai scrie pe facebook ca Țocu „ce a mai zis”, pot demonstra ca lucrurile nu sunt in 

regula acolo, atat timp cat.....” 

          Domnul consilier Iacob Ioan : „Cum adica lucrurile nu sunt in regula acolo? Daca 

stii ceva , lucrurile nu sunt in regula, daca stii ceva, trebuie sa le spui. Tu „esti tainuitor” 

la ce nu este in regula acolo?! Chiar nu te inteleg!” 
 Domnul consilier Țocu Cătălin:  „Nu sunt tainuitor.” 

           Domnul consilier Iacob Ioan : „Pai spune tot ce stii!Nu este mai corect asa? Nu 

spun, sau spun numai pe jumatate, sau spun numai un sfert! Asta este o forma de 

amenintare? Ii santajezi pe ei ?” 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Pe cine?  

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Va rog domnilor consilieri! Vad 

ca situatia a inceput sa degenereze, am inteles  solicitarea domnului consilier   Țocu       

de a  lua atitudine publica ,  dar vad ca lucrurile deja degenereaza. 
           Domnul consilier Popa Cristinel : Eu cred ca este „inceputul sfarsitului” pentru 

clubul  acesta. 

           Domnul consilier Iacob Ioan : Si eu cred la fel. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Pentru ca orice chestie care genereaza scandal , 

acolo se duce.Ori „punem piciorul in prag” si rezolvam situatia , ori nu va fi bine. Asta 

este parerea mea. 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta:Cred ca ar trebuie apreciata si participarea 

domnului Ciomaga la finantarea acestui club. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Domnul Ciomaga s-a implicat foarte mult , o 

vreme..... 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta:S-a implicat foarte mult, a pus mult,  si nu 

trebuie sa se sfarseasca asa lucrurile. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin:....dar nu mai poate. 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Da, nu mai poate. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Daca apar discutii care nu mai sunt corecte, deja  

lucrurile i-au alta intorsatura. 

              Doamna consilier Rotariu Nicoleta: Dar domnul primar a spus in felul urmator , 

ca o sa  studiati dvs. avocatii, juristii , o sa analizati si o sa facem contractul acesta,nu? 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar nu s-a stabilit  procedura de 

alocare a banilor, s-a stabilit, nu am votat in sedinta acea procedura ?! 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: „Doamna consilier Rotariu , dragi colegi , in urma 

cu 2-3 saptamani , am lucrat si am finalizat  un proiect   de asociere intre Primarie si Club, 

cu acceptul, cu girul celor de la Primarie, da? La un moment dat s-a ridicat problema, 

justificat, ca exista si suspiciunea ca cineva sa vina intr-o zi si sa spuna ca „ nu ati facut 
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bine lucrurile acestea”, sunt probleme care au avut loc, sunt discutii divergente in tara pe 

tema unei asemenea asocieri. Si atunci domnul primar a luat decizia , ne-a transmis-o 

dupa , este adevarat m-a durut sufletul, am muncit o luna de zile la proiectul acesta si mi-a 

zis, gata nu mai continuam asa dar facem Club Municipal. Si am zis, bun, hai sa o facem ! 

Dar si aici sunt niste pasi de urmat iar clubul asta trebuie sa fie gata pana in luna iunie , 

daca vrem sa preluam palmares, daca vrem sa continuam..... 

           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Sa 

continuam pe aceiasi linie. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin:....numai ca, trebuie sa vedem si care este situatia 

concreta a acestui club pentru ca, sunt datorii, si ceia ce spun eu puteti verifica pe site-ul 

Ministerului de Finante, nu spun acuma  lucruri.... 

           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului 

Husi:Secrete. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin:....cum spune domnul Iacob, ca vreau sa santajez. 

          Domnul consilier Iacob Ioan: Daca stii ceva, spune aici de față cu toti.  
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu santajez pe nimeni. 

           Doamna consilier Matei Gabriela : Ma scuzati un pic!  Putem face niste bannere pe 

care sa scriem exact sponsorii : Consiliul Local, etc.... 

            Domnul consilier Iacob Ioan: Exista la Stadion  afisati  sponsorii : Primaria, 

Consiliul Local . 
          Doamna consilier Matei Gabriela : Exista? Nu stiu, ca nu am fost pe Stadion . 

           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Pana 

la acele bannere , trebuie sa lamurim  situatia pe plan local,  ati fost pe deplin inteles si 

buna intentie s-a vazut. 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: „Nimeni nu trebuie sa ma  suspecteze   de rea 

credinta  sau de rea intentie, ma simt ofuscat, ca simt lezat, eu nu scriu , nu am scris 

niciodata despre mine, as putea sa scot niste documente si sa arat tuturor, eu sunt printre 

membrii fondatori. Eu sunt acela care am dat bani. Nu am facut asta niciodata. Din anul 

2012 si pana acum , sunt niste ani. Dar nici nu pot sa admit sa fiu mereu lovit, mai ales in 

ultima vreme , domnul Ioan Iacob era de multe ori langa mine pe Stadion, si sunt acuzat 

de  niste lucruri.” 

          Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  :  Asa-i  in democratie. 

         Domnul consilier Țocu Cătălin: Democratie, democratie! Dar nu asa. 

         Domnul consilier Iacob Ioan: Sunt lucruri strigate pe Stadion, este “un grup” 

care nu poate fi controlat. Ai vazut si tu cine striga?! 

        Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Domnul Iacob, nu te duci la 

Stadion numai sa injuri si sa mananci seminte! Aia o sa fie  contestatarii 

dintotdeauna ! 
           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: In 

concluzie, la sedinta ordinara va fi analizata  chestiunea care vizeaza pe domnul manager 

de la  Spital, da? Va fi invitat sa participe la sedinta ordinara . Sunteti de acord, da? Bun. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin:  „Rugamintea mea este sa redactam un „punct de 

vedere” si sa-l facem public , „acordul” Consiliului Local Husi in legatura cu „sustinerea 

miscarii  fotbalistice”  la nivelul Municipiului Husi. Sa fie foarte clar, nu am spus 

altceva.” 
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           Domnul   Boeru Sergiu –  consilier personal al  primarului municipiului Husi: Este 

preocuparea noastra, a tuturor.Multumim pentru prezenta tuturor, da? O zi buna! 
          Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  : Daca nu mai 

sunt alte subiecte de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  extraordinare   a 

Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din 05  mai  2022 .  
              

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR GENERAL ,   

                           Luiza Patrașcu                                            jr.Monica Dumitrașcu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Întocmit, 

    Consilier  
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