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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 10 februarie 2022 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului Huşi, convocata conform Dispoziţiei primarului municipiului 

Huşi nr.96 din 07.02.2022 

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.96 din 07.02.2022     a fost 

convocat  în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  

10 februarie 2022  , ora  15,00. 

           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 :  domnul primar al  municipiului Husi – ing. Ciupilan  Ioan , 

doamna jr.Monica Dumitrașcu – secretar general al Municipiului Huși. 

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

Economica, ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor Europene, Dumăscu 

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

Nica Liliana – Birou Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul,  Boeru Sergiu – 

consilier personal al primarului municipiului Huși.  

          De asemenea , la sedinta  a participat si un reprezentant al  presei  locale  

( prezent fizic). 
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  

07.02.2022    a Dispoziţiei nr.96 din 07.02.2022. 

            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 locali , din care: 

• 1  consilier   local  prezent  fizic în sala de ședință  - domnul Iacob Ioan. 

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

➢ “lipsesc” 2  consilieri locali  , din care: 

• 1 consilier  local  lipseste  nemotivat – doamna Popa Cătălina Eugenia. 

• 1 consilier  local  lipseste  motivat – doamna Toma Cătălina Tania*. 

          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 

februarie 2022. 
____________________ 

*Toma Cătălina Tania – vezi pag.nr.10 din pv.sed.CL  din 10.02.2022 
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          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Am sa 

fac eu propunere , daca imi dati voie, propun pe domnul consilier Iacob Ioan  presedinte 

de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna februarie 2022 , luna  martie 

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

Daca nu  mai sunt alte propuneri , supun la vot propunerea  ca domnul consilier Iacob 

Ioan sa fie presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna februarie 

2022 , luna  martie 2022  , luna aprilie 2022).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 absent nemotivat 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania absent motivat* 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Propunerea ca 

domnul consilier Iacob Ioan sa fie presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna 

februarie 2022 , luna  martie 2022  , luna aprilie 2022) a fost aprobată cu   17  voturi  DA). 
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             Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna 

februarie 2022 , luna  martie 2022  , luna aprilei 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. 

            Presedintele de sedinta, domnul consilier Iacob Ioan : Multumesc, buna ziua! 

Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.96 din 07.02.2022     a fost convocat  

în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  10 

februarie 2022  , ora  15,00. De asemenea exista, 2 proiecte de hotarare propuse 

completare : 

        I.Proiect de hotărâre nr. 65 din 07.02.2022 (inscris suplimentar pe ordinea 

de zi a sedintei CL din 10.02.2022 ) privind aprobarea  cuprinderii in buget a 

reducerii procentuale din sumele solicitate la plata,  stabilite in baza Notei de 

neconformitate nr.152726.2/ 18.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul 

Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737 - initiator primarul 

municipiului Husi. 

        II.Proiect de hotărâre nr. 66  din 08.02.2022 (inscris suplimentar pe ordinea 

de zi a sedintei CL din 10.02.2022 ) privind inlocuirea termenului de 31 ianuarie 

2022  aprobat prin anexa Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi  

nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021 

privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale 

restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi cu 

termenul de 30 iunie  2022 , urmare aplicarii prevederilor  art.  LII, alin. (1)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative - initiator primarul municipiului Husi. 

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

vot ordinea de zi , solicit  ca cele 2 proiecte de hotarare propuse suplimentar sa fie 

discutate inainte de proiectul de hotarare cu aprobarea bugetului local pe anul 

2022. 
            Președintele de ședință , domnul consilier  Iacob Ioan  :  Da, ne roaga domnul 

primar, ca cele 2 proiecte  de hotarare propuse suplimentar sa fie discutate inainte de 

proiectul de hotarare cu aprobarea bugetului local pe anul 2022. 
            Președintele de ședință , domnul consilier  Iacob Ioan  :   
            Supun la vot ordinea de zi , completata. 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 - - 
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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 absent nemotivat 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania absent motivat* 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata,  a fost aprobată cu   17  voturi  DA). 

 

   Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 64 din 07.02.2022  privind  alegerea  preşedintelui 

de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru luna februarie 

2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 43  din 04.02.2022  privind actualizarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2018-2022  pentru obiectivul  “Reabilitarea  

termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872  

si a cheltuielilor legate de proiect ,  finantare solicitata in cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020,  Axa priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei 

catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 

3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
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clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea 

eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari – initiator primarul municipiului Husi. 

 

3.  Proiect de hotărâre nr. 44 din 04.02.2022  privind  actualizarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru Proiectul cu finanțare FEN 

“Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in 

Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat  in cadrul  

Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de 

proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 

„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 

pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 

puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 45 din 04.02.2022   privind actualizarea   creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada  2020 - 2022 pentru Proiectul cu finantare FEN 

<<Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dimitrie 

Castroian” Husi – SMIS 126737 finantat in cadrul POR 2014-2020 – Axa 

prioritara 8. Prioritatea de investitii 8.1.>> – initiator primarul municipiului 

Husi. 

 

5. Proiect de hotărâre  nr. 46 din 04.02.2022  privind actualizarea  creditelor 

de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2020-2022  pentru obiectivul “Implementare Soluții 

informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând 

competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod SIPOCA 

829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul  Programului Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020  – cererea de proiecte 

POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) 

”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 

pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin 

dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locala  ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanță cu SCAP – initiator primarul municipiului 

Husi. 
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6. Proiect de hotărâre  nr. 47 din 04.02.2022  privind  actualizarea   creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2020-2023  pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de 

carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” 

cod SMIS 123567”  in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  

Axa prioritara 3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii 

scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru 

zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile 

si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de 

mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567,  – initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

7. Proiect de hotărâre  nr. 48 din 04.02.2022  privind  actualizarea   creditelor 

de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Huşi, pentru perioada 2020-2023  pentru obiectivul  “Reabilitarea , 

modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 

al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este 

accesată în cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014 – 2020 , Axa 

Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 

10.1 investiţiile în educaţie , şi formare,  inclusiv  în formare profesională, 

pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  

dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific  10.2 

Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi  tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii – Cod SMIS 122165 – initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

8. Proiect de hotărâre  nr.49 din 04.02.2022  privind  actualizarea creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul  “Constructia unui 

centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”  – initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

9. Proiect de hotărâre  nr. 50 din 04.02.2022   privind actualizarea creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   “Reabilitare cladire 

Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ” -  

initiator primarul municipiului Husi. 
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10. Proiect de hotărâre  nr. 51 din 04.02.2022  privind actualizarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul  “Reabilitarea 

Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala 

pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”  -  initiator primarul municipiului 

Husi. 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 52 din 04.02.2022  privind actualizarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   “Lucrari de 

infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi , judetul 

Vaslui – cod SMIS 138579 accesat  in cadrul apelului de proiecte POR/GAL 

Husi – CI 2019/9/OS 9.1” -  initiator primarul municipiului Husi. 

   

12. Proiect de hotărâre nr. 53 din 04.02.2022  privind actualizarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada  2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii 

Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din 

Municipiul Huși, județul Vaslui  ,  initiator primarul municipiului Husi. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 54 din 04.02.2022  privind actualizarea creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada  2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii  

“Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II  din Municipiul 

Husi ” - initiator primarul municipiului Husi. 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 55 din 04.02.2022  privind actualizarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii  

“Modernizare prin asfaltare  strazi in Municipiul Husi”  - initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

15. Proiect de hotărâre  nr. 56  din 04.02.2022  privind aprobarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   “Reabilitare cladire 

Baia Populara  si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 

142240 ,   initiator primarul municipiului Husi. 

 

16. Proiect de hotărâre  nr. 57  din 04.02.2022  privind aprobarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   “Dezvoltarea 

serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati 
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– reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in 

ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389 , initiator primarul municipiului Husi. 

 

17. Proiect de hotărâre nr.58  din 04.02.2022  privind aprobarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul   de investitii “ 

Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi , 

judetul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi. 

 

18. Proiect de hotărâre nr. 59 din 04.02.2022  privind constituirea fondului de 

rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Huşi în 

suma de  72,3  mii lei - initiator primarul municipiului Husi. 

 

19. Proiect de hotărâre nr. 60 din 04.02.2022  privind  aprobarea repartizarii 

sumei de 50,0 mii lei  din bugetul local  al municipiului Husi in vederea 

sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi  

- initiator primarul municipiului Husi. 

 

20. Proiect de hotărâre nr.61 din 04.02.2022  privind  aprobarea alocării  din 

bugetul local a sumei  de 155.000,0  lei pentru »Refacere documentatie in 

vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - Spital Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi »  - initiator primarul municipiului Husi. 

 

21. Proiect de hotărâre nr. 62 din 04.02.2022 privind adoptarea bugetului local 

pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 , initiator primarul 

municipiului Husi. 

22. Proiect de hotărâre nr. 63 din 04.02.2022  privind adoptarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 al 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii  - 

initiator primarul municipiului Husi. 

23.   I.Proiect de hotărâre nr. 65 din 07.02.2022 (inscris suplimentar pe 

ordinea de zi a sedintei CL din 10.02.2022 ) privind aprobarea  cuprinderii in 

buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata,  stabilite in baza 

Notei de neconformitate nr.152726.2/ 18.01.2022 transmisa de Directia 

Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru 

proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal 

Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737 - initiator primarul 

municipiului Husi. 
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24.    II.Proiect de hotărâre nr. 66  din 08.02.2022 (inscris suplimentar pe 

ordinea de zi a sedintei CL din 10.02.2022 ) privind inlocuirea termenului de 

31 ianuarie 2022  aprobat prin anexa Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Husi  nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea 

H.C.L. nr. 47/25.02.2021 privind anularea majorarilor de întârziere pentru 

obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului 

local al Municipiului Husi cu termenul de 30 iunie  2022 , urmare aplicarii 

prevederilor  art.  LII, alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative - initiator primarul municipiului Husi. 
 

   Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

1. Proiect de hotărâre nr. 64 din 07.02.2022  privind  alegerea  preşedintelui 

de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru luna februarie 

2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna februarie 

2022 , luna  martie 2022  , luna aprilei 2022 ) a fost ales  domnul consilier 

IACOB IOAN. 

 

         23.I.Proiect de hotărâre nr. 65 din 07.02.2022 (inscris suplimentar pe 

ordinea de zi a sedintei CL din 10.02.2022 ) privind aprobarea  cuprinderii in buget 

a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata,  stabilite in baza Notei de 

neconformitate nr.152726.2/ 18.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul 

Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737 - initiator primarul 

municipiului Husi. 

            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. 

            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. 
              Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     
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             Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Discutii daca sunt?   

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Vreau sa intervin 

eu! 

              Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Da, va rog, domnule 

primar!? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am avut un lot de 

o valoare mai mare, am impartit-o in 5 loturi aproximativ egale, ne-au fost 

verificate loturile, toate au avut  aceleasi conditii, aceleasi solicitari, aceleasi caiete 

de sarcini, doar denumirea aparatelor a fost diferita. Din 3 loturi, cel putin pana  

astazi, la unul ne-au  pus corectii, la doua nu ne-au pus. De asta nu a fost materialul 

gata de intocmirea bugetului , am stat si am analizat, ne-am spus punctul de vedere, 

am despus contestatia , si aici ca si la Curtea de Conturi, va trebui sa castigam in 

Instanta.  Aveti si contestatia in spatele materialului de sedinta, aveti si motivul 

pentru care s-au pus corectii, atat cat lotul 1, cat lotul 2, cat lotul 5, parca astea au 

venit, doamna Trofin, au identice caietele de sarcini. Caietele de sarcini au fost 

intocmite cu spijinul celor de Consultanta cat si de echipa de management, cu tot. 

 

 Intra in sala doamna consilier Toma Cătălina Tania ( prezent fizic). 

Sunt prezenti la sedinta un numar de 18 consilieri. 

 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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 - - 
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13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

    

          24.II.Proiect de hotărâre nr. 66  din 08.02.2022 (inscris suplimentar pe 

ordinea de zi a sedintei CL din 10.02.2022 ) privind inlocuirea termenului de 31 

ianuarie 2022  aprobat prin anexa Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi  

nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021 

privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale 

restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi cu 

termenul de 30 iunie  2022 , urmare aplicarii prevederilor  art.  LII, alin. (1)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative - initiator primarul municipiului Husi. 

            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. 

             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. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Discutii daca sunt? Nu 

sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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) 
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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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 43  din 04.02.2022  privind actualizarea  

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022  pentru obiectivul  

“Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” 

cod SMIS 117872  si a cheltuielilor legate de proiect ,  finantare solicitata 

in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa priotritara 

3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a 

celor care înregistrează consumuri energetice mari – initiator primarul 

municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan, solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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              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. 

            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. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

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

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

3.  Proiect de hotărâre nr. 44 din 04.02.2022  privind  actualizarea  

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru Proiectul cu 

finanțare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea 

proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, 

accesat  in cadrul  Programului Operational Capacitate Administrativa 

2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare 

strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” 

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP – initiator primarul municipiului 

Husi. 

                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. 

            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. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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 - - 
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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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

4. Proiect de hotărâre nr.45 din 04.02.2022 privind actualizarea   creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi , pentru perioada  2020 - 2022 pentru Proiectul cu 

finantare FEN <<Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi – SMIS 126737 finantat in cadrul 

POR 2014-2020 – Axa prioritara 8. Prioritatea de investitii 8.1.>> – 

initiator primarul municipiului Husi. 

              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. 

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

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ 

–avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

5. Proiect de hotărâre  nr. 46 din 04.02.2022  privind actualizarea  

creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022  pentru obiectivul 
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“Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea 

procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul 

Primăriei Municipiului Huși”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, 

accesat in cadrul  Programului Operational Capacitate Administrativa 

2014-2020  – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru 

regiuni mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare 

strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – 

Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locala  ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP – initiator primarul municipiului 

Husi. 

               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. 

            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. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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 - - 
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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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

6. Proiect de hotărâre  nr. 47 din 04.02.2022  privind  actualizarea   

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023  pentru obiectivul 

“Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de 

Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567”  in cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritara 3  

“Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute 

de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru 

zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale 

durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv 

Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe 

planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567,  – initiator 

primarul municipiului Husi. 

               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. 

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

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ 

–avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     
           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  Nu 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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : 

Hotărârea  a fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

7. Proiect de hotărâre  nr.48 din 04.02.2022  privind  actualizarea   

creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023  pentru obiectivul  

“Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
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pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, 

a cărui finanţare este accesată în cadrul  Programului Operaţional  

Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi 

formare,  inclusiv  în formare profesională, pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific  10.2 Creşterea 

gradului de participare la învăţământul profesional şi  tehnic şi învăţare 

pe tot parcursul vieţii – Cod SMIS 122165 – initiator primarul 

municipiului Husi. 

              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. 

            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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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 - - 
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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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

8. Proiect de hotărâre  nr.49 din 04.02.2022  privind  actualizarea 

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul  

“Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 

138482”  – initiator primarul municipiului Husi. 

               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. 

            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. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu sunt, trecem la vot. 
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             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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

9. Proiect de hotărâre  nr. 50 din 04.02.2022  privind actualizarea 

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   

“Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – 

educational Cod SMIS 142239 ” -  initiator primarul municipiului Husi. 

            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. 
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            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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.   

             Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .                          

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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 
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15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

10. Proiect de hotărâre  nr.51 din 04.02.2022  privind actualizarea  

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul  

“Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de 

recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”  -  

initiator primarul municipiului Husi. 

               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. 

            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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.     

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .                                   

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

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  

X 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 52 din 04.02.2022  privind actualizarea  

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   

“Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din 

Municipiul Husi , judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat  in cadrul 

apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” -  initiator 

primarul municipiului Husi. 

               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. 
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            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. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.    

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .                                    

              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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

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  18 voturi”DA) . 

 

12. Proiect de hotărâre nr. 53 din 04.02.2022  privind actualizarea  

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi , pentru perioada  2021 - 2023 pentru obiectivul de 

investitii Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox 

„Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui  ,  initiator primarul 

municipiului Husi. 

              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. 

            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. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.     

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .                                   

              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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru       X            -           - 



Page | 28  

 

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 absent nemotivat 

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  16 voturi”DA) , 2 ABȚINERE ) – consilieri  locali Bobârnat 

Radu și Nechifor Alexandru Ioan. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 54 din 04.02.2022  privind actualizarea creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi , pentru perioada  2021 - 2023 pentru obiectivul de 

investitii  “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II  din 

Municipiul Husi ” - initiator primarul municipiului Husi. 

               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. 

            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. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu sunt, trecem la vot. 
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             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”.       

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .                                   

             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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 55 din 04.02.2022  privind actualizarea  

creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local 

al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de 

investitii  “Modernizare prin asfaltare  strazi in Municipiul Husi”  - 

initiator primarul municipiului Husi. 
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               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. 

            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. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.    

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .                                   

             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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 
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15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

 

15. Proiect de hotărâre  nr. 56  din 04.02.2022  privind aprobarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   

“Reabilitare cladire Baia Populara  si infiintarea unui Centru Social de 

Urgenta ” – Cod SMIS 142240 ,   initiator primarul municipiului Husi. 

               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. 

            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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.     

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

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

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  

X 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

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  17 voturi”DA) , 1 ABȚINERE ) – domnul consilier Nechifor 

Alexandru Ioan. 

 

 

 

16. Proiect de hotărâre  nr. 57  din 04.02.2022  privind aprobarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul   

“Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si 

persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui 

Centru Multifunctional in ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389 , initiator 

primarul municipiului Husi. 

                Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan, solicită 

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

            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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.       

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

              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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 - - 
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12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

17. Proiect de hotărâre nr.58  din 04.02.2022  privind aprobarea  creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul   de 

investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , 

Municipiul Husi , judetul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi. 

               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. 

            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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : 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: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.     

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

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

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  

X 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 
 

18. Proiect de hotărâre nr. 59 din 04.02.2022  privind constituirea fondului 

de rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului 

Huşi în suma de  72,3  mii lei - initiator primarul municipiului Husi. 

                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. 

            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.     
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            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.   

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

             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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 
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19. Proiect de hotărâre nr. 60 din 04.02.2022 privind  aprobarea repartizarii 

sumei de 50,0 mii lei  din bugetul local  al municipiului Husi in vederea 

sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul 

Husi  - initiator primarul municipiului Husi. 

           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. 

            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. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.  

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

            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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 - - 
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13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

20. Proiect de hotărâre nr.61 din 04.02.2022  privind  aprobarea alocării  

din bugetul local a sumei  de 155.000,0  lei pentru »Refacere 

documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - 

Spital Municipal “Dimitrie Castroian” Husi »  - initiator primarul 

municipiului Husi. 

            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. 

            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. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

              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 

(vot 

exprimat 

- - 
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verbal) 

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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu  18 voturi”DA) . 

 

 

21. Proiect de hotărâre nr. 62 din 04.02.2022 privind adoptarea bugetului 

local pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 , initiator primarul 

municipiului Husi. 

             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. 

            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, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.    
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            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

              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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

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  17 voturi”DA) , 1 ABȚINERE ) –  consilier local Nechifor 

Alexandru Ioan. 

 

22. Proiect de hotărâre nr. 63 din 04.02.2022  privind adoptarea bugetului 

de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 al 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii  - 

initiator primarul municipiului Husi. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan, solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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            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. 

            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, domnul consilier Iacob Ioan: Daca sunt discutii ?  

Nu 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”.    

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Iacob Ioan: Domnule consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan cum votați?  Nu se vede pe camera. 

             Domnule consilier Ciupilan Valeriu Ioan: Votez DA)- vot exprimat verbal .  

              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 
(vot 

exprimat 

verbal) 

- - 

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 absent nemotivat 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 
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             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a 

fost adoptată cu  17 voturi”DA) , 1 ABȚINERE ) –  consilier local Nechifor 

Alexandru Ioan. 

            Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan : Cu asta am epuizat 

ordinea de zi. Va multumesc pentru participarea dvs.la aceasta sedinta! Daca aveti 

ceva la Diverse?  Nu avem punctul “Diverse” pentru ca este sedinta extraordinara. 

             Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan: Domnule consilier 

Țocu?!  Ramaneti , va rog, un pic in camera, vrea domnul primar sa va spuna ceva!   

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

consilier Țocu v-am rugat la ultima sedinta sa ne intalnim si sa vedem  ce putem 

face in legatura cu ACS Husana?! Haideti, poate va faceti saptamana  viitoare un 

pic de timp, sa veniti sa discutam, de asemenea am facut apel la colegii juristi din 

consiliul local, sa ne hotaram, “ii lasam sa moara” sau ii preluam ?   

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Eu mi-am facut timp, am convenit cu dvs. sa 

ne vedem in cursul acestei saptamani, v-am cautat si ieri si alaltaieri, dar poate….. 

           Domnul  primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Cu scuzele de 

rigoare ! 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu este nici o problema! 

            Domnul  primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Luni am fost la 

Prefectura…… 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: Da, da, mi  s-a comunicat. 

             Domnul  primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :….iar alaltaieri 

am fost tot la Vaslui, da, la Consiliul Judetean. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin: Da, da. Vroiam sa zic ca “suntem pe aceiasi 

lungime de unda”. 

          Domnul  primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da,  hai sa ne 

auzim luni dimineata si atunci stabilim daca ne vedem luni, da? Este ok? Luni dupa 

amiaza , sa nu fiti ocupat,da? 

           Domnul consilier Țocu Cătălin: Este in regula, ne mai auzim. 

           Domnul  primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Mersi,  Cătăline , 

pa! 

 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: Sănătate! 

            Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan    declară  închise 

lucrările  ședinței  extraordinare   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din  10 

februarie  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 numar  de  2(doi) consilieri locali. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL ,                                                                      

Ioan Iacob                                                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 

     Întocmit, 

     Consilier  

Anișoara Oprea  

 


