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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   12 decembrie  2022  în cadrul  ședinței  extraordinare   a Consiliului 
Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei  primarului  municipiului Huşi 
nr.1005 din 08.12.2022 
 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.1005 din 08.12.2022    a fost convocat  în  
ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 12 decembrie  2022 , ora  
14,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
          La şedinţa participă : ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , 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, ing.Ailenei Marius – arhitect sef, 
Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi. 
           La ședință  a participat  un  reprezentant  al  presei  locale.   
            Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  
08.12.2022   a  Dispoziţiei nr.1005 din 08.12.2022. 
            Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu  face prezența   constatând  
că  sunt prezenţi la şedinţa un număr de   17 consilieri locali , 2 consilieri locali lipsesc   nemotivat 
( Corjinschi  Ioan Alexandru , Filip Cosmin Adrian). 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca este  
desemnat presedinte pentru aceasta lună ,  dau cuvantul doamnei   consilier  Toma Cătălina Tania.  
          Preşedintele de şedinţă, doamna   consilier Toma Cătălina Tania.  :  Buna ziua! Avem 
inscrise pe ordinea de zi un numar de 6(sase) proiecte de hotarare .Supun la vot ordinea de zi.  
Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
             Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  
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6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 

8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 

13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

             Preşedintele de şedinţă, doamna   consilier  Toma Cătălina Tania : Ordinea de zi   
a fost aprobata cu  17 voturi pentru). 
 
  Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 
1. Proiect de hotărâre nr.432 din 08.12.2022  privind aprobarea realizarii   Programului de 

Îmbunătățire a Eficienței Energetice al UAT municipiul  Husi, în vederea solicitarii unei 
finantari nerambursabile pentru    realizarea  unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul 
Husi initiator primarul municipiului Husi. 
  

2. Proiect de hotărâre nr.427  din 08.12.2022 privind  actualizarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-
2023 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. 
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3. Proiect de hotărâre nr.428 din 08.12.2022  privind  actualizarea creditelor de angajament 

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 
2023 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” - , 
initiator primarul municipiului Husi. 
 

4. Proiect de hotărâre nr.429 din 08.12.2022  privind modificarea si completarea art.1 din 
Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022  privind aprobarea utilizarii excedentului 
bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare  a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  buget local 2022 , modificata si completata de  
Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 si Hotararea Consiliului Local nr. 353 din 
27.10.2022 - initiator primarul municipiului Husi. 
 

5. Proiect de hotărâre nr.431 din 08.12.2022  privind rectificarea bugetului local  -etapa 
decembrie   2022   , initiator primarul municipiului Husi. 
 

6. Proiect de hotărâre nr.430 din 08.12.2022  privind  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa  
decembrie  2022  , initiator primarul municipiului Husi. 

           
 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 
 

1. Proiect de hotărâre nr.432 din 08.12.2022  privind aprobarea realizarii   
Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al UAT municipiul  Husi, 
în vederea solicitarii unei finantari nerambursabile pentru    realizarea  unui 
Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi initiator primarul municipiului 
Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania 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. Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de 
hotarare.  
           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.   Exista avize 
favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre.  Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu 
alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
Exista avize favorabile din partea Comisiei  la toate proiectele de hotarare. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania : Avem discutii  la acest 
proiect de hotarare?  
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            Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : Eu as vrea doar o clarificare, poate mi-a scapat 
mie ceva, am vazut ca valoarea propusa pentru realizarea acestui “studiu  de fezabilitate” sau ce 
este acesta, da, este de vreo  “35.000 plus TVA” …… 
            Domnul consilier Matei Ionel :  35000 lei   fara TVA. 
            Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : …..  s-a mai aprobat ceva mai inainte ? Am 
vazut ceva in buget. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Avem in buget o suma pentru 
consultanta , iar una din conditii pe care am gasit-o si noi in Plan este exact cum am avea o 
Strategie de dezvoltare la absolut  toata activitatea Primariei , ne trebuie o “Strategie si pe plan 
energetic”. Pentru asta am consultat mai multi operatori  care realizeaza aceste strategii , am gasit 
de la “35.000” pana la “1.300.000”, noi am mers pe 35.000 , pentru ca eficienta acelui parc, acelui 
transport local pe autobuze electrice va fi doar in momentul in care vom fi in stare sa ne producem 
singuri.” 
            Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : Unde o sa fie acest parc cu panouri 
fotovoltaice? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Unde o sa fie ? 
           Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : Da! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Va fi pe “Dric sus”, sunt 12 ha acolo , 
acest proiect l-am depus pe Ministerul  Economiei , nu am reusit niciodata sa incap pentru ca sunt 
de la Husi , odata am fost pe locul 51 , cu toate ca am fost primii care am cerut un aviz de la E-ON , 
de racordare, cei de la  “E-ON Iasi” nici nu stiau , sau cum se cheama , “E-ON Distributie” nici nu 
stia de acest aviz, a doua oara l-am redepus si am fost undeva mai jos, acum ne da o sansa pe 
PNRR, acum sa vedem cat de repede putem sa obtinem aceasta Strategie de eficientizare 
energetica , dupa care sa continuam cu depunerea proiectului.”  
           Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : “Doamne ajuta” sa se finalizeze! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Daca nu o sa stie prea multa lume, o 
sa ne ajute!” 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Daca nu mai avem 
alte discutii  , supun   la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  
pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
               Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 
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8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 

13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
adoptată cu 17  voturi  pentru). 

  

2. Proiect de hotărâre nr.427  din 08.12.2022 privind  actualizarea  creditelor 
de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 
Husi, pentru perioada 2018-2023 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, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta  avizele din 
partea comisiilor de specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

▪ Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
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▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 
privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 
organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania : Discutii daca sunt la 
acest proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la vot 
proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
               Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 

8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 

13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
adoptată cu 17  voturi  pentru). 
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3. Proiect de hotărâre nr.428 din 08.12.2022  privind  actualizarea creditelor 
de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 
Husi, pentru perioada 2022 - 2023 “Program reparatii strazi in Municipilul 
Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” - , initiator primarul municipiului 
Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta  avizele din 
partea comisiilor de specialitate pentru acest proiect de hotarare:   

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

▪ Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public 
şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 
privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania : Discutii daca sunt la acest 
proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la vot 
proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
               Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 

8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 
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13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
adoptată cu 17  voturi  pentru). 

 
4. Proiect de hotărâre nr.429 din 08.12.2022  privind modificarea si 

completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022  
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de  3275,92 mii  lei 
inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare  buget local 2022 , modificata si completata de  Hotararea 
Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 si Hotararea Consiliului Local nr. 
353 din 27.10.2022 - initiator primarul municipiului Husi. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta  avizele din 
partea comisiilor de specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 
privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania : Discutii daca sunt la 
acest proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la vot 
proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
               Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  
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6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 

8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 

13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
adoptată cu 17  voturi  pentru). 

 

5. Proiect de hotărâre nr.431 din 08.12.2022  privind rectificarea bugetului 
local  - etapa decembrie   2022   , initiator primarul municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta  avizele din 
partea comisiilor de specialitate pentru acest proiect de hotarare:   

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 
privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania : Discutii daca sunt la 
acest proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la vot 
proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
             Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 
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3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 

8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 

13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
adoptată cu 17  voturi  pentru). 
 

 

6. Proiect de hotărâre nr.430 din 08.12.2022  privind  rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din 
venituri proprii   - etapa  decembrie  2022  , initiator primarul municipiului 
Husi. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta  avizele din 
partea comisiilor de specialitate 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, doamna  consilier Toma Cătălina Tania : Discutii daca sunt la 
acest proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 



11 | P a g e  

 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la vot 
proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
            Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X       - - 

2.  Bobârnat Radu X       - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X       - - 

4.  Cocuz Adrian X       - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent  nemotivat  

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X       - - 

8.  Iacob Ioan  X       - - 

9.  Mardari Gianina X       - - 

10.  Matei Ionel  X       - - 

11.  Matei Gabriela X       - - 

12.  Nacu Mihaela X       - - 

13.  Patrașcu Luiza X       - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X       - - 

15.  Popa Cristinel X       - - 

16.  
Romila Claudiu  

X       - - 

17.  Rotariu Nicoleta X       - - 

18.  Toma Cătălina Tania X       - - 

19.  Țocu Cătălin  X        - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
adoptată cu 17  voturi  pentru). 
 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “As avea si eu de facut niste 
completari,  niste raspunsuri pe care presa mi le-a comunicat, una ar fi discutia cu DSP-ul, DSP-ul 
ne-a respins “primul proiect” , trimitandu-ne la  “Ordinul  nr.1456 din  25.08.2020”  pentru aprobarea 
Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea , educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor 
si tinerilor,  unde scrie clar  in Anexa nr. 5 – Obiecte sanitare pentru unitatile scolare si studentesti ,  
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ca  “la scoli si institutii  de invatamant superior pentru un numar concomitent de elevi / studenti de 
maxim 400 , ne trebuie un numar de 20 grupuri sanitare pentru  “barbati”, 20 grupuri sanitare pentru   
“ femei”, 4  “robinet cu jet ascendent” ,  8 “lavoare” la barbati , 8 “lavoare” la femei. Asta este 
Ordinul care mi l-a trimis DSP-ul. Ce s-a incalcat, chiar nu stiu !? Doi, ca sa-i dau raspuns si 
domnului Bobârnat , la sedinta trecuta ,probabil ,era o greseala de a mea, a doua oara cand    
semnez  un proiect  inainte de a pleca pentru rezolvarea unei probleme, pentru Primarie nu pentru 
altceva, la Gradinita nr.10 saltelele  au 10 ani , sunt cumparate in timpul doamnei director  Negru, 
10 sau 12, dar cred ca au 10 ani, a primit  „600 milioane de lei” anul acesta.  Domnule Bobârnat , 
m-am interesat astazi, doamna director a fost astazi la mine.” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :  „Nu stiu cate saltele sunt de 10 ani, eu va spun ca sunt 
saltele foarte vechi la Gradinita nr.10.” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “Va rog sa le verificati, eu vi le spun 
cu documente!” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :  „Si eu le-am verificat!”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “Si  eu vi le spun cu documente!” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :  Da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “Al doilea lucru, au primit  “600 de 
milioane” anul asta pentru reabilitare ,  si  au mai primit  “1 miliard” acuma pentru dotari, o sa mai 
primeasca , cred ca  pe data de 15-16 o sa mai primeasca fiecare cat sa-si schimbe mobilierul . 
Astazi, doamna director a recunoscut ca acele lucruri s-au deteriorat  nu din vina ei, nu din vina 
nimanui , ci din vina   bucatareselor care  nu au vrut sa foloseasca hotele , si aburul stiti ce  face, 
s.a.m.d. Nu am uitat invatamantul, astea erau raspunsurile care nu am vrut sa vi le dau saptamana 
trecuta pentru ca….. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuia sa ni le dati pentru ca pana la urma asta facem 
aici, discutam, da?  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  ….la Invatamant dotarile care au 
fost facute cu fonduri europene cu tablete, laptopuri, table ,  toate aparatele de proiectie , cred ca  
s-a facut absolut  destul. Mai departe, ceea ce reprezinta investitii pe constructii la Gradinita nr.10 , 
nu putem sa facem absolute  nimic pentru ca PNRR-ul , astept sa vad daca ne aproba  cele 3 - 4 
proiecte , nu, 5 – 6 proiecte, imi cer scuze, stiu ca deocamdata presa nu o  intereseaza , ni s-au 
aprobat doua tipuri de locuinte “pentru specialistii din invatamant si sanatate” si locuinte “pentru 
tineri”. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Poate ca presa nu este interesata, dar pe noi aceste 
lucruri ne intereseaza! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:   “Eu le-am spus si vi le repet, nu ca 
presa  Vasluiul, Murgeniul , Negrestiul , asta este dreptul lor sa faca ce vor ! Vreau sa va spun ca 
am obtinut , de asta am plecat luni si nu  m-am uitat ce semnez, am reusit, ni s-a aprobat sa 
construim “soseaua de centura” printr-un parteneriat  cu Ministerul Lucrarilor Publice . Va pot arata 
pe whatsapp , am adresa primita”. 
                Domnul consilier Bobârnat Radu : „Aratati, ca sa fim siguri!” 
                Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “ Dati-mi va rog telefonul , sa-i 
arăt domnului  Bobârnat , dumnealui este invatat cu Timofticiuc!” 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : „Stiti, eu, si  prin  prisma meseriei dar si prin experienta 
pe care am avut-o  de multe ori cu d-voastra, eu trebuie sa vad scris „negru pe alb”!  
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:   Da, si prin prisma experientei , am 
reusit sa realizez si sa repar ceea ce dvs. ati stricat!. Pana acuma, domnule Bobârnat , am reusit sa 
repar ceea ce dvs. ati stricat!”. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : „Dvs. cand ziceti „d-voastra” ,  la cine va referiti? „ 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “Ma refer la Partidul National 
Liberal.” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Eu nu am fost la putere, domnule primar !” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  Nu? Dar cand era domnul Stafie, 
erati aici !? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :” Ati beneficiat de pe urma domnului Stafie!” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:   “Ce am beneficiat?!” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”De tot felul de Proiecte. Ati gasit Proiectele gata facute!”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “Am auzit atatea “minciuni 
gogonate”, care proiecte , domnule Bobârnat ? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Alea cu asfaltarile , alea cu.....” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “Cand s-au deschis fondurile pe 
POR, domnule Bobârnat ?!” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Vreti sa ne certam acuma?” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  “ Stiti cand s-au deschis fondurile pe 
POR, domnule Bobârnat ?!. V-am auzit asta si pe dvs. si pe Iacob! Cand s-au deschis finantarile ?” 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cand am intrat in Uniunea Europeana? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:  Poftiti, va rog?! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Sunteti primar de 16 ani !”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “ Sunt  primar de 14 ani,  domnule 
Bobârnat , poate o sa fiu de  16!”. Nu, de 14 ani sunt primar, exact cand s-au deschis  fondurile 
europene, domnule Bobârnat !”. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Nu trebuie sa dati vina pe cineva care a fost acum  
14 ani !” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Unde? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu :”Dati vina pe guvernarea care a fost acum 14 ani?”. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Nu am dat vina pe nimeni , am 
spus ca am reparat ceea ce ati stricat dvs.!” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Uitati, domnule Bobârnat, poate stiti 
sa cititi?!  (Domnul primar pune telefonul dumnealui  la dispozitia domnului consilier Bobârnat Radu 
pentru a vizualiza/citi  pe whatsapp  adresa  in legatura  cu  parteneriatul  dintre  Ministerul 
Lucrarilor Publice   si UAT Husi pentru   “soseaua de centura”). 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :” Ma mai pricep asa!” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Asa ma gandeam si eu!” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Da, vreti da citesc cu glas tare?” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Da, domnule Bobârnat, cititi cu glas 
tare, daca nu credeti ! Poate de data asta nu o sa o mai scoata „Guvernul USR” de la ....” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :” Ministerul Lucrarilor Publice considera oportuna 
incheierea parteneriatului  intre CNAIR si UAT Husi pentru implementarea Proiectului „soseaua de 
centura”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Da, mi s-a aprobat sa inchei un 
parteneriat .” 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Da, este oportuna”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Chiar nu-i nimic asta!?” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :” Este oportuna”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Am mai avut odata licitatie, nu stiti 
cine a scos-o ?!”. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :”Sa vedem contractul, sa  vedem contractul!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Sa vedem ce fac parlamentarii 
nostril, care ma ajuta!?” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :”Daca o sa va purtati asa cu ei, o sa va ajute!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Cu cine sa ma port?” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Cu parlamentarii”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Sa va arat ce scrie pe dosarul cu 
“soseaua de centura” semnat de un ministru ? Sa va arat ce scrie? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :”Dar de ce transformam sedinta asta intr-o cearta ?” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Dar nu este o cearta, este o 
discutie!” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :” Vad ca folositi si un ton agresiv si nu cred ca este cazul!”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Folosesc tonul pe care l-ati folosit si 
dvs.!” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu :”Dar nu eu am inceput ! Nu eu am inceput !” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Multumesc TAZ-ule( reprez.presa) 
ca ai inregistrat  tot ce am spus!”  
          Domnul consilier Bobârnat Radu :”Nu eu am inceput discutia !” 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Astea sunt niste raspunsuri  care  dvs. 
ati chemat presa  si  care astazi nu a mai venit !” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu :”Pe care , pe care , se spune”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Presa care va este ostilă dvs. si 
care scrie la comanda dvs.!” 
             Domnul consilier Bobârnat Radu :”Acum este bine „care”. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Da! 
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  Toma Cătălina Tania  : Daca nu mai sunt 
alte subiecte de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  extraordinare  a Consiliului 
Local  al Municipiului Huşi  din   12 decembrie  2022 .  
              

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR GENERAL ,   
                Toma Cătălina Tania                                                    jr.Monica Dumitrașcu  
 
 
 
 
 

     Întocmit, 
       Consilier  
 Anișoara Oprea  


