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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   13 aprilie   2022 în cadrul  ședinței  extraordinare , convocată 

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

primarului  municipiului Huşi nr.282 din 11.04.2022 

 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.282 din 11.04.2022     a fost 

convocat de îndată   în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi 

pentru data de  13 aprilie   , ora  08,30. 

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

prezenta fizica cat si mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință. 

          La şedinţa participă : primarul municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan , secretarul 

general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu.  

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

Economica, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic , d-nul Boeru Sergiu – consilier 

personal al primarului municipiului Husi . 

           La ședință a participat și  presa locală.  

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

11.04.2022  a Dispoziţiei nr.282 din 11.04.2022. 

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

constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de  17 consilieri locali, din care: 

▪ 16 consilieri locali au  fost  prezenți  fizic  la sediul Primăriei Municipiului Huși, 

camera nr.20 ; 

▪ 1 consilier  local  a  fost prezent  folosind mijloace electronice utilizând o 

platformă online de videoconferință ; 

▪ 1 consilier  local  a lipsit motivat - domnul Popa Cristinel ; 

▪ 1 consilieri local au lipsit nemotivat  - domnul Nechifor Alexandru Ioan . 

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

şedinţa este legal constituită. 

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

luna  martie 2022  , luna aprilie 2022 ) a fost ales  domnul consilier IACOB IOAN. 

         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere 

ca este desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul domnului  consilier  Iacob 

Ioan  – presedinte de sedinta.   

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Buna ziua!  Ordinea de zi 

v-a fost comunicata,   sedinta   de astazi  13 aprilie  2022 are inscrise pe ordinea de zi un 

numar de 2(doua)  proiecte de hotarare.  
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           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu 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  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel absent motivat 

16 Romila Claudiu  

X 
(și-a exprimat votul 

folosind mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online 
de videoconferință) 

- - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

        Presedintele de sedinta , domnul consilier Iacob Ioan  : Ordinea de zi a fost 

aprobata  cu   17  voturi pentru).  

 

        Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Proiect de hotarare nr.145 din 11.04.2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea 

retelei de apă potabilă de pe strada Fdt.Dobrina din  municipiul 

Huși,județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși . 

2. Proiect de hotărâre nr.146  din 11.04.2022  privind rectificarea 

bugetului local – etapa aprilie 2022,  inițiator primarul municipiului 

Huși . 
 



Page | 3  

 

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

1. Proiect de hotarare nr.145 din 11.04.2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea 

retelei de apă potabilă de pe strada Fdt.Dobrina din  municipiul 

Huși,județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși . 
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            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 Iacob Ioan  : Comisia de studii, prognoze şi programe 

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

favorabil proiectul de hotărâre.                                                

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Aici este vorba de strada 

Fundatura Dobrina, acolo apa era trasa in curti prin niste conducte „particulare”, sa zicem 

asa, introduse pe domeniul public , ele fac parte din domeniul public , pentru ca atunci 

cand s-a facut planul, pentru cei de la Aquavas, pentru modernizare retea apa-canal, acolo 

nu s-a spus ca trebuie sa modernizez si aceasta strada. Noi avem un proiect care a fost 

prin FNI, trebuiau de luni sa intre , dar din cauza vremii au amanat, pentru modernizarea  

strazii. Mergand si analizand din care casa in casa, cele 43 de locuinte, care sunt acolo, 

probabil ca au toate apa, contracte au numai vreo 20, conducta este in „diametru de 25”, 

nu poate sa faca fata, sa duca intreg sistemul , si atunci am venit astazi sa putem da 

drumul constructorului sa faca strazile si in acelasi timp sa rezolvam si conducta de apa 

de  acolo. Este vorba despre o investitie de  aprox.146.000 lei , daca nu m-a lasat 

memoria. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Multumim pentru  

completari, domnule primar ! Daca mai sunt alte discutii ?, Nu sunt , trecem la vot. 

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) 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 - - 
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9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel absent motivat 

16 Romila Claudiu  

X 
(și-a exprimat votul 
folosind mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online 
de videoconferință) 

- - 

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.146 din 11.04.2022  privind rectificarea 

bugetului local – etapa aprilie 2022,  inițiator primarul 

municipiului Huși . 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan : 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  : Discutii asupra proiectului  

de hotărâre?  

            D-na ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Aici, as vrea sa 

fac o precizare, la acest  material  de sedinta , la proiectul de hotarare exista o Anexa 1.b, 

nu este incorecta , dar care  nu face parte din anexele la proiectul de hotarare, acea Anexa 

1.b se foloseste numai la Trezorerie. Nu trebuia pusa aici. Anexa totala la dotari se 

detaliaza pe ordonatori principali si secundari de credite , numai pentru Trezorerie. Anexa 

1.b nu face parte din anexele la proiectul de hotarare. 

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

domnule consilier , va rog! 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu:  O intrebare, am vazut la materialul atasat 

acestui proiect de hotarare, este o adresa a unui constructor care cere rezilierea 

contractului ...... 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da, stiu. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:  ... pentru Fdt.Viticulturii, parca, si pentru inca o 

strada ..... 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : strada Sulfinei. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: ... strada Sulfinei, pentru ca s-au majorat 

preturile la materialele de constructii si instalatii, cat si marirea preturilor la combustibili. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Da, asa este. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:   Numai un pic, si termin! Stim ca s-au majorat, 

cunoastem cu totii , dar contractul este incheiat de vreun an de zile , nu s-a facut nimic, si 

vreau sa stiu daca in contract sunt si clauze care pot atrage raspunderea  celui care s-a 

angajat sa faca lucrarea, pentru ca „nu poti sa incurci” UAT timp de un an de zile fara 

nici un fel de consecinte!? 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : „Aceste 2 proiecte au 

fost pe „multianualitate” , pentru ca tot asa, in vederea  asfaltarii am incheiat aceste 

contracte, constructorul, in speta Aquavas-ul vine in decembrie si-ti pune o corelare la 

preturi, el fiind pe multianualitate avea de facut doar o parte din lucrari in anul trecut, 

tinand cont ca „extraordinara conducere” a actualului Guvern PSD-PNL, nu vreau sa dau 

vina pe nimeni din punct de vedere politic, nu a luat nici o masura, nici o masura , trebuia 

facuta reatualizarea preturilor, mai bine zis , trebuia data o ordonanta prin care sa dea 

posibilitatea UAT-urilor sau beneficiarilor de contracte sa le poata corela cu inflatia sau 

cu cresterea preturilor la absolut toate valorile materiale, o sa ne trezim cu absolut toate 

lucrarile. Aquavas-ul nu s-a declarat in instanta, aproape ca are o clauza, el are termen de 

predare, din cate stiu, la anul. Are o clauza de penalizari in conditiile acestea, dar o sa ne 

trezim cu absolut toate  lucrarile , daca nu se intervine de urgenta, sa ni se dea un indice, 

o hotarare de guvern, sa vedem cu reactualizam sau corelam preturile pentru ca suntem 

intr-o situatie, nu am cum sa o spun astazi, deocamdata noi ne descurcam, o sa ajungem 

in situatia cum suntem cetateni  acasa, cum suntem pensionari acasa , care  Guvernul ne 

spune ca ne mareste pensia, si ne fac , o sa ajungem si noi UAT-urile sa ne trezim ca, 

constructii se declara in insolventa datorita ca nu mai pot sa continuie lucrarile , sa nu 

mai plateasca penalizari, si nu ai ce sa le faci, in conditiile legii, o sa ne trezim ca toate 

proiectele si mai ales cele de pe fonduri europene, nu o sa le mai putem derula la 

indicatorii aceia. Suntem in situatia in care , noi acum 4 ani am depus un proiect cu niste 

valori, a durat 4 ani la „Maria Sa Guvern”,  „Maria Sa ADR”, Maria Sa Ministerul 

Lucrarilor Publice si Dezvoltarii, dupa 4 ani ni se da un termen de implementare de 

jumatate de an, la care constructorul vine si spune atunci „fierul” era un leu, acum este 7 

lei, „motorina” era 4 lei, acum este 9 lei, energia „era atat” , si tot asa .De atunci au 

crescut toate preturile, eu am facut toate adresele necesare  ,  inclusiv prin Asociatia 

Municipiilor din Romania, sa vedem daca ni se da un indicator, un indice, o posibilitate 

legala sa le corelam, pentru ca noi efectiv suntem „legati de maini si de picioare”, nu am 

nici un cadru legal sa ajustez preturile sau sa le maresc. In conditiile acestea, 

asteptam.Pana cand? Nu stiu! Asta a fost „metoda” la Sulfinei, la strada Sulfinei este o 
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lucrare de amploare, acolo este vorba si de un SPAU care ne costa mai mult ca toate, ne 

dorim cu totii pentru ca , pe strada Sulfinei , primul tronson, strada a fost modernizata, o 

retea de canalizare care era existenta, in momentul in care am intrat primar , cand am 

depus strazile pe CNI si pe Aquavas, ma refer de acum 14 ani de zile, raportul care mi-a 

vetnit si se poate vedea la Directia Tehnica , si care l-am semnat cu totii, pe Sulfinei ne 

arata  integral cu canalizare, nu aveam de unde sa cunosc tot sistemul de apa , in primul 

meu mandat, in primele luni de mandat ale mele. Acolo trebuie o statie de repompare, 

valoarea este mai mare, si mult mai greu. Toti furnizorii de materiale, ca asta spun toti 

constructorii , din decembrie , efectiv mi se spune, toti furnizorii de materiale nu mai 

accepta sa faci comanda si sa-ti trimita marfa si apoi sa platesti, nu , comanda este 

valabila 30 de zile din momentul platii facturii. Va puteti interesa, sunteti juristi, stiti 

foate bine cu totii. De asta am si renuntat de acolo, sa o putem continua pe asta pe 

programul de modernizare , celalalt speram ca, proiectul acela pe care-l avem pe „Anghel 

Saligny”....” 

         Domnul consilier Bobârnat Radu:  Asta o sa trebuiasca „scoasa din nou”, nu ? 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu trebuie scoasa din nou 

la licitatie, noi avem un contract cu Aquavas, putem sa le dam lucrari cu incredintare 

directa , conform „concesiunii  sistemului”. Aici nu trebuie decat o reactualizare, dar 

pentru a putea continua pe str.Dobrina , cu preturi reale astazi, si am lua pe Dobrina, sa 

putem termina cu strada aia de acolo, care trece pe la Biserica „Dobrina”, sa nu mai 

spargem dupa aia asfaltul, si tinand cont ca toate sesizarile cetatenilor de acolo  fac 

referire ca nu au presiune, nu le ajunge apa, au facut aductiune de apa pe banii lor, ei au 

facut la dimeniunile care care le-au trebuit lor, nu au facut la dimensiunea care sa sustina 

toata strada. De asta am venit astazi, va multumesc ca ati inteles si ati venit astazi , pentru 

ca cel care asfalteaza drumurile , este acolo, asteapta sa inceapa sapaturile, si de asta am 

zis sa  finalizam  acolo lucrarile , sa „ne luam adio” pe Dobrina,  mai sunt cateva strazi 

care s-au facut printre vii , dar care , deocamdata nu le-am introdus in  domeniu public. 

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) 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 - - 
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12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel absent motivat 

16 Romila Claudiu  

X 
(și-a exprimat votul 

folosind mijloace 

electronice utilizând 
o platformă online 

de videoconferință) 

- - 

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 :Haideti, acum sa va iau pe „linia 

voastra politica”, sa dea Guvernul o ordonanta, „o ceva”, cum a dat acea ordonanta in..... 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: A mai fost o  Ordonanta data in anul 2020. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Din anul 2020, acum suntem in 

anul 2022. Cat este acum la tine acasa gazul, Radu? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: S-a dublat. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Cat este pretul painii acum ? Cat 

este painea acum ? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: 3 lei. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Era 1,10 lei acum este 2,50 lei. 

          Doamna consilier Matei Gabriela :  Este  4 lei.  

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, dar depinde de felul de paine. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :  „Ultima dată eu am luat pâine cu 

2,50 lei /bucată. Motorina am luat aseara cu 8,90 lei . Domnii guvernanti se lauda ca fac.” 

          Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan    declară  închise lucrările  

ședinței  extraordinare, convocată de îndată,   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  

din   13 aprilie 2022 .  

              

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR GENERAL ,   

                                  Ioan Iacob                                                      jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

    Întocmit, 

    Consilier  

Anișoara Oprea  


