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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   21  decembrie  2022  în cadrul  ședinței  extraordinare , convocată de 
îndată ,   a Consiliului Local al municipiului Huşi ,  conform Dispoziţiei  primarului  
municipiului Huşi nr.1048  din 19 .12.2022 
 
 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.1048 din 19.12.2022    a fost 
convocat  de îndată  în  ședință extraordinară  Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru 
data de 21  decembrie  2022 , ora   08,30, 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, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic , jr.Filote Irina – sef Birou 
Administratie Publica Locala, 
Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi. 
           La ședință  nu a participat   presa locala 
            Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  
19.12.2022   a  Dispoziţiei nr.1048  din  19.12.2022. 
           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu  face prezența   
constatând: 

➢ din totalul de 19 consilieri locali in functie: 
▪ sunt prezenţi la şedinţa un număr de 18  consilieri locali, din care:  

✓ 1 consilier local – doamna  Popa Cătălina Eugenia  - este prezent 
utilizand  o platformă online de videoconferință; 

 1 consilier  local   lipseste  nemotivat ( domnul  Filip Cosmin). 
           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 : 
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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 X - - 

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 
 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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   18 voturi pentru). 
 
  Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 
1. Proiect de hotărâre nr.441 din 14.12.2022 privind alocarea sumei de 8.324,56 lei cu TVA necesara 

pentru realizarea bransamentelor de apa potabila si canalizare menajera pentru obiectivul „Reparatii 
cladire corp C1-fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma Kisacov nr.1 municipiul Husi, judetul Vaslui” -  
inițiator primarul municipiului Huși. 
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2. Proiect de hotărâre nr.449 din 15.12.2022 privind  aprobarea actualizarii  pretului contractului 

de lucrari nr.35725 din 07.11.2022 – “Realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe 
strada Barbu Lautaru si strada Melchisedec din municipiul Husi,judetul Vaslui “-  inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.452  din 19.12.2022 privind actualizarea creditelor de 
angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru 
perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea cu apa potabila, 
canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi  ” -   inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
4. Proiect de hotărâre nr.453 din 19.12.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru 
perioada 2020 - 2023  pentru obiectivul  de investitii “Modernizare prin asfaltare strada 
Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” -   inițiator primarul municipiului Huși. 

 
5. Proiect de hotărâre nr.455 din 19.12.2022 privind  aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei 

catre Episcopia Husilor -   inițiator primarul municipiului Huși. 
 

6. Proiect de hotărâre nr. 454 din 19.12.2022 privind rectificarea bugetului local  -etapa II  

decembrie   2022-   inițiator primarul municipiului Huși. 
 
           
 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 

 
1. Proiect de hotărâre nr.441 din 14.12.2022 privind alocarea sumei de 8.324,56 lei cu TVA 

necesara pentru realizarea bransamentelor de apa potabila si canalizare menajera 
pentru obiectivul „Reparatii cladire corp C1-fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma 
Kisacov nr.1 municipiul Husi, judetul Vaslui” -  inițiator primarul municipiului Huși. 

        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 
acestei comisii de specialitate  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 acestei comisii de specialitate  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 
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proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile din partea acestei comisii de specialitate  la 
toate proiectele de hotarare . 
 
           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 X - - 

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 
 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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  pentru). 
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2. Proiect de hotărâre nr.449 din 15.12.2022 privind  aprobarea actualizarii  pretului 
contractului de lucrari nr.35725 din 07.11.2022 – “Realizarea retelei de distributie a 
apei potabile de pe strada Barbu Lautaru si strada Melchisedec din municipiul 
Husi,judetul Vaslui “-  inițiator primarul municipiului Huși. 

           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 X - - 

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 - - 
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 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

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  pentru). 

 

            3.Proiect de hotărâre nr.452  din 19.12.2022 privind actualizarea creditelor de 
angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru 
perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea cu apa potabila, 
canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi” -  inițiator primarul 
municipiului Huși: 

         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 - - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

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 
 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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  pentru). 

 
4. Proiect de hotărâre nr.453 din 19.12.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, 
pentru perioada 2020 - 2023  pentru obiectivul  de investitii “Modernizare prin 
asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” -   inițiator primarul 
municipiului Huși. 

           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. 
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          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 X - - 

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 
 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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  pentru). 
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5. Proiect de hotărâre nr.455 din 19.12.2022 privind  aprobarea alocarii sumei de 
100.000 lei catre Episcopia Husilor -   inițiator primarul municipiului Huși. 

            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 X - - 

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 
 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 
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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  pentru). 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 454 din 19.12.2022 privind rectificarea bugetului local  -
etapa II  decembrie   2022-   inițiator primarul municipiului Huși. 

          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 X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 
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11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza - - X 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

X 
 utilizează  
platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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), 1 abținere) – doamna consilier  Patrașcu Luiza. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier Patrașcu Luiza 
“se abtine” , are interes, este director acolo(gradinita de copii).. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  Toma Cătălina Tania  : Va multumesc! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu va multumesc ca ati venit la 
aceasta sedinta, vreau sa va urez “Craciun Fericit”…… 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Ne mai vedem la sedinta ordinara, nu ? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :….si  totodata, va rog sa-mi spuneti 
cand vreti sa fixam data sedintei ordinare, o data intre Anul Nou si  Craciun , intre Craciun si  Anul 
Nou, este tot aia ! Avem mai multe materiale pe ordinea de zi si de asta va intreb. 
             Domnul consilier Focia Alexandru : 29 decembrie , ar fi joi. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: 29 decembrie , sau 28 decembrie ar fi mai bine. 
             Domnul consilier Popa Cristinel: Cred ca pe data de 28 decembrie 2022 , miercuri, ar fi mai 
bine sa fie sedinta ordinara. 
            Doamna consilier Nacu Mihaela : Da, miercuri , pe data de 28 decembrie 2022. 
            Domnul consilier Popa Cristinel:  Da,  pe data de 28 decembrie 2022 , miercuri. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Putem sa o facem si un pic mai repede! 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica: Astazi este publicata in 
M.O. al Romaniei  - referitor la impozite  si taxe  locale. Noi, le-am pus pe site, le-am pus pe site, 
numai ca acuma au anulat toata ordonanta ce propuneau   in cursul anului cu  acea majorare la 
impozit cladiri , a fost la Curtea Constitutionala , s-a dat anulare , da……. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Au dat  cu  indexare cu 5,1%. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, aia este indexare cu rata inflatiei pe 2021. 
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              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica: Se mareste la 
extravilan cu 1 leu , si la masini “mai mari de”. In mare, sunt  impozite si taxe locale “nivel actual”. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: De exemplu, Vasluiul are „joi” pentru aprobarea 
impozitelor si taxelor locale pe anul 2023. 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica: Astazi a fost publicata 
in M.O., asta am zis. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Probabil, Vasluiul a avut o 
informatie pe care noi nu o avem. Eu , nu puteam sa dau un proiect de hotarare decat in conditiile 
in care apare in M.O. 
               Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica: Ati vazut ca si astazi 
am pus “liniuta” la HG. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : De asta nici nu am fortat asta cu 
“saptesutedemii” , pentru ca stiam ca este joi, dar am lasat sa apara in M.O. 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica: S-a mers concomitent. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, am vazut , nu este mentionat numarul Hotararii , dar 
majorarea am gasit-o. 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica: Da, HG este pe data 
de 19 dec.2022. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, cu 700 de mii, „7000 de mii”. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Deci, sedinta ordinara ramane joi 
pe data de 29 dec.2022? 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, miercuri, pe data de 28 decembrie 2022. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Miercuri, pe 28 dec.2022. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  Toma Cătălina Tania  : Daca nu mai sunt 
alte subiecte de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  extraordinare , convocată de 
îndată  a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din   21  decembrie  2022 .  
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