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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   24 noiembrie 2022  în cadrul  ședinței   ordinare   a 

Consiliului Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei 

primarului  municipiului Huşi nr.936 din 18.11.2022  

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.936 din 18.11.2022  a 

fost convocat  în  ședință  ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru 

data de 24 noiembrie    2022 , ora  15,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului 

Huși. 

           La şedinţa participă : domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului 

Husi , doamna jr.Monica Dumitrascu – secretarul general al municipiului Husi.  

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

Economica  , ing.Calinescu Teodora – director executiv  la Directia de Asistenta 

Sociala Husi , ing.Ailenei Marius – arhitect șef, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou 

Tehnic, jr.Filote Irina – sef Birou APL,R.P, ec.Sirghe Aurora - șef  Birou 

Managementul Proiectelor Europene , ing.Bahnariu Liliana – consilier  

Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice,ing.Calinescu Mihai , 

ing.Mircea Claudiu – Directia Urbanism, Axinte Beatrice , Baciu Diana – Birou 

Agricol si Cadastru, Mardare Andrei - Directia de Asistenta Sociala Husi, Boeru 

Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi, dr.Popa Bogdan-Vasile 

– manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi . 

         La ședință CL  Husi din data de 24.11.2022   a participat  reprez. presa locală.  

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

de  18.11.2022   a dispozitiei nr.936 din 18.11.2022. 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu face 

prezența   constatând : 

• sunt prezenţi la şedinţa un număr de  16  consilieri locali, din care:  

▪ 1 consilier local – domnul Romila Claudiu este prezent utilizand  o 

platformă online de videoconferință; 

•  2 consilieri  locali  lipsesc nemotivat ( Filip Cosmin Adrian, Popa Catalina 

Eugenia* ; 

• 1 consilier local -  domnul Bobârnat Radu lipseste deocamdata , dar a 

anuntat ca intarzie. 

________________________ 
*cons.local Popa Catalina Eugenia – vezi pag.nr.12  din pv.sed.24.11.2022 

**cons.local Bobârnat Radu – vezi pag.nr.17 din pv.sed.24.11.2022 
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       Se constată că şedinţa este legal constituită.  

       Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu : Pentru 

inceput , as dori sa supun aprobarii  Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  27 octombrie   2022. 

        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă 

sunt modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în 

cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  27 octombrie  

2022  ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul 

procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței ordinare  a Consiliului Local al 

municipiului Huși , din  27 octombrie  2022. 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: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.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent **  

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 absent nemotivat* 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 
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18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  

verbal încheiat în cadrul ședinței  ordinare a Consiliului Local al municipiului 

Huși din   27 octombrie   2022 a fost adoptat  cu  16  voturi pentru. 

 

            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:V-as ruga 

sa faceti propuneri pentru alegerea  preşedintelui de şedinţă a  Consiliului Local al 

municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  noiembrie  

2022 , luna   decembrie 2022,  luna  ianuarie 2023 . Doamna consilier Matei 

Gabriela, va rog! 

          Doamna consilier Matei Gabriela : Propun presedinte de sedinta CL Husi  

pentru o perioada de 3 luni de zile pe doamna consilier Toma Catalina Tania. 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :  Alte 

propuneri? Daca nu sunt, supun la vot propunerea ca doamna consilier Toma 

Catalina Tania sa fie preşedinte de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  

pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  noiembrie  2022 , luna   

decembrie 2022,  luna  ianuarie 2023. 

            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: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.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent ** 

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 - - 
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13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia absent nemotivat* 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

consilier Toma Catalina Tania sa fie preşedinte de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului 

Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  noiembrie  2022 , luna   decembrie 

2022,  luna  ianuarie 2023  a fost aprobata  cu 16 voturi  pentru). 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: Supun la 

vot Proiectul de hotarare privind alegerea  preşedintelui de şedinţă a  Consiliului 

Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  

noiembrie  2022 , luna   decembrie 2022,  luna  ianuarie 2023, completat (doamna 

Toma Catalina Tania).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.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent ** 

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 - - 
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13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia absent nemotivat* 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

fost aprobata  cu 16 voturi  pentru). 

 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Doamna 

consilier Toma Catalina Tania , va rog sa preluati conducerea sedintei ! 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier  Toma Catalina Tania  :  Buna ziua! 

Avem inscrise pe ordinea de zi un număr de 25  proiecte de hotărâre . De asemenea există  

4( patru))  proiecte de hotărâre înscrise  suplimentar pe ordinea de zi : 

 

             I.Proiect de hotarare nr.423 din 22.11.2022 privind alocarea sumei de  

365.627,41  lei cu TVA   pentru   amenajarea parcarii de pe strada Calea 

Basarabiei, zona fabricii Gartek, initiator primarul municipiului Husi. 

 

          II.Proiect de hotarare nr.424 din 22.11.2022 privind actualizarea  

Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi , judetul Vaslui pentru 

anul 2022 – 2023, initiator primarul municipiului Husi. 

          

          III.Proiect de hotarare nr.425 din 23.11.2022 privind aprobarea Planului 

Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 

2022-2025  , initiator primarul municipiului Husi. 

 

          IV.Proiect de hotarare nr.426 din 24.11.2022 privind aprobarea  

proiectului  “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, in 

vederea finantarii acestuia in cadrul  Planului Național de Redresare si 

Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția   I 2. Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice- Investiția specifica I2.4. Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale , apelul de 

proiecte MS-0024,  si aprobarea   cheltuielilor legate de proiect – initiator 

primarul municipiului Husi.         
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             Preşedintele de şedinţă, doamna   consilier  Toma Catalina Tania  :  Supun la vot 

ordinea de zi  completată. Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ?   

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului 

local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent ** 

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 absent nemotivat* 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Ordinea 

de zi completată   a fost aprobata cu  19  voturi pentru). 
 

  Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din data de  27 octombrie 2022. 
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2. Proiect de hotărâre nr.400 din 17.11.2022  privind alegerea  preşedintelui de 

şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni 

de zile , respectiv luna  noiembrie  2022 , luna   decembrie 2022,  luna  

ianuarie 2023 – inițiator primarul municipiului Huși.  

 

3. Proiect de hotărâre nr.401 din 17.11.2022  privind modificarea statului de 

funcții al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Huși  – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.402 din 17.11.2022 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si funcționare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huși - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.399 din 17.11.2022  privind solicitarea finanțării din 

partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizării lucrărilor de inregistrare 

sistematică, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul 

Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.403 din 17.11.2022  privind  modificarea si 

completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului 

privat al municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.374 din 20.10.2022 privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  14 iulie, nr.8, bl.28, sc.B, 

et.2, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Huși, către  Nastas Tudurita, 

actualul  chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.404 din 17.11.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în Husi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, parter, ap.2 , către 

actualul chiriaș, doamna Armanu Stela – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.405 din 17.11.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în str. Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2 , către 

actualul chiriaș, Vengheac Ovidiu- Luigi , inițiator primarul municipiului Huși. 

10. Proiect de hotărâre nr.406 din 17.11.2022  privind  aprobarea executiei 

bugetului local si bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial 

din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2022 – initiator 

primarul municipiului Husi. 
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11. Proiect de hotarare nr.407 din 17.11.2022 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. 

 

12. Proiect de hotarare nr.408 din 17.11.2022 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. 

 

13. Proiect de hotarare nr.409 din 17.11.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 

2020-2021” si “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru 

anul 2022-2023” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

14. Proiect de hotarare nr.410 din 17.11.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi 

, pentru perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea 

Planului Urbanistic General  și a Regulamentului Local de Urbanism pentru 

Municipiul Huși,județul Vaslui ” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

15. Proiect de hotarare nr.411 din 17.11.2022 privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi 

, pentru perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare 

deviere conducta de canalizare pluviala din zona Strazii Sf.Gheorghe cu 

punctul de deversare langa podul de pe Strada Capitan Carp ” – initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

16. Proiect de hotarare nr.412 din 17.11.2022 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  ” – initiator primarul municipiului Husi. 

 

17. Proiect de hotarare nr.413 din 17.11.2022  privind rectificarea bugetului 

local – etapa noiembrie 2022 – initiator primarul municipiului Husi. 

 

18. Proiect de hotarare nr.414 din 17.11.2022  privind  rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din 

venituri proprii  - etapa noiembrie  2022 – initiator primarul municipiului Husi. 
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19. Proiect de hotarare nr. 415 din 18.11.2022  privind aprobarea dezmembrării 

imobilului  - teren cu nr.cadastral 79662 în 3 loturi distincte,  situate in Cartier 

Dric 2 – initiator primarul municipiului Husi. 

 

20. Proiect de hotarare nr. 420 din 18.11.2022  privind aprobarea dezmembrării 

imobilului  - teren cu nr.cadastral 78050 în 2 loturi distincte,  situate in Cartier 

Dric 3– initiator primarul municipiului Husi. 

 

21. Proiect de hotarare nr. 416 din 18.11.2022  privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a Statiei de 

Radioficare, in vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia  

– initiator primarul municipiului Husi. 

 

22. Proiect de hotarare nr. 417 din 18.11.2022  privind aprobarea modificarii si 

completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre Asociatia pentru 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul 

Negresti- Judetul Vaslui (APC VASLUI) si Operatorul Regional AQUAVAS 

S.A., prin Actul Aditional nr.13 – initiator primarul municipiului Husi. 

 

23. Proiect de hotarare nr.418 din 18.11.2022  privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal – Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din 

locuinta in spatiu comercial/birouri; Locuinta si spatiu comercial/birouri. 

Amplasament:mun.Husi, str.I.Al.Anghelus, nr.1, CF 72844, jud.Vaslui, 

beneficiar Frentescu Emanuil– initiator primarul municipiului Husi. 

 

24. Proiect de hotarare nr.419 din 18.11.2022 privind înființarea Grupului de 

Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru Local (GLL) pentru asigurarea 

implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, in municipiul 

Huși – initiator primarul municipiului Husi. 

 

25. Proiect de hotarare nr.421 din 18.11.2022 privind participarea UAT 

municipiul Husi  la implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – 

SII MMSS”, Cod MySmis 130963 si aprobarea realizarii protocoalelor de 

colaborare  propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – initiator 

primarul municipiului Husi. 
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26. Proiect de hotarare nr.422 din 18.11.2022 privind modificarea organigramei 

si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi. 

 

27. I.Proiect de hotarare nr.423 din 22.11.2022 (înscris  suplimentar pe ordinea de 

zi) privind alocarea sumei de  365.627,41  lei cu TVA   pentru   amenajarea 

parcarii de pe strada Calea Basarabiei, zona fabricii Gartek, initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

28. II.Proiect de hotarare nr.424 din 22.11.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de 

zi)  privind actualizarea  Programului de reparatii strazi in Municipiul 

Husi , judetul Vaslui pentru anul 2022 – 2023, initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

29. III.Proiect de hotarare nr.425 din 23.11.2022(înscris  suplimentar pe ordinea 

de zi)  privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025  , initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

30. IV.Proiect de hotarare nr.426 din 24.11.2022(înscris  suplimentar pe ordinea 

de zi)  privind aprobarea  proiectului  “Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal 

Dimitrie Castroian din Husi”, in vederea finantarii acestuia in cadrul  

Planului Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – 

Sănătate - Investiția   I 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- 

Investiția specifica I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale , apelul de proiecte MS-0024,  si aprobarea   

cheltuielilor legate de proiect – initiator primarul municipiului Husi.         

 

31. Diverse. 
           

 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din data de  27  octombrie   2022. 

          * A fost adoptat cu  16  voturi pentru) . 

 
2. Proiect de hotărâre nr.400 din 17.11.2022  privind alegerea  preşedintelui de şedinţă a  

Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv 

luna  noiembrie  2022 , luna   decembrie 2022,  luna  ianuarie 2023 – inițiator 

primarul municipiului Huși 

 Preşedinte  de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o 

perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  noiembrie  2022 , luna   decembrie 

2022,  luna  ianuarie 2023 a fost ales doamna consilier TOMA CATALINA 

TANIA. 
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3. Proiect de hotărâre nr.401 din 17.11.2022  privind modificarea statului 

de funcții al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Huși  

– inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina 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 la toate proiectele de hotarare din partea acestei comisii de 

specialitate. 

          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 la toate proiectele de 

hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului 

local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent **  

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 - - 
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14.  Popa Cătălina Eugenia absent nemotivat* 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

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  pentru) . 

 

4. Proiect de hotărâre nr.402 din 17.11.2022 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcționare a Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

              

➢ Intra in sala de sedinta doamna consilier Popa Catalina Eugenia. Sunt 

prezenti la sedinta un numar de 17 consilieri. 

 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele 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. 

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

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile la toate proiectele 

de hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Avem 

discutii  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 „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului 

local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent **  
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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 -  -  

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

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.399 din 17.11.2022  privind solicitarea finanțării 

din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizării lucrărilor de inregistrare 

sistematică, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT 

Municipiul Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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.  Exista avize favorabile la toate proiectele de 

hotarare din partea acestei comisii de specialitate.         
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           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare din partea acestei comisii de 

specialitate. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent **  

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 -   

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

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  pentru) . 

 

6. Proiect de hotărâre nr.403 din 17.11.2022 privind  modificarea si 

completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin 

domeniului privat al municipiului Husi – initiator primarul municipiului 

Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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. 

            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 la toate proiectele de 

hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 

proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu absent **  

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
 nu si-a exprimat votul, nu se afla in sala de 

sedinta 

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 - - 
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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 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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  pentru) .Domnul consilier Ciupilan 

Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, nu  se afla in sala de sedinta. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.374 din 20.10.2022 privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  14 iulie, nr.8, bl.28, 

sc.B, et.2, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Huși, către  Nastas 

Tudurita, actualul  chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare? Da, va rog, doamna consilier Popa! 

 

➢ Intra in sala de sedinta domnul  consilier Bobârnat Radu . Sunt 

prezenti la sedinta un numar de 18  consilieri. 

 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “Cu am mai spus, si repet, evaluatorul  la 

acest proiect de hotarare, iarasi, a comis-o. Considera apartamentul, un apartament , pe 
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care daca, aveti amabilitatea sa intrati pe Releveu , veti constata ca ar putea  fi considerat 

de clasa  “I+”. Suplimentar , precizez ca acest apartament are si o boxa de vreo 30 mp la 

subsol. Valoarea care a fost propusa este cea gasita de , sau prezentata de catre Primarie 

din inventar. Valoarea pe care a “evaluat-o” evaluatorul, era de 120.000 lei. Este vorba de 

un apartament de 84 mp , cu o sufragerie, dau niste exemple, dvs. nu aveti schita in fata, 

sufragerie de 18,3 mp, dormitor  de 13,4 mp,  in debara   - dormitor  de 9,4 mp, o baie de 

2,1 mp, o baie de 4,2 mp, bucatarie de 8,5 mp, hol de 7,7 mp., cum am spus, toate 

decomandate. Nu exista nici un spatiu nedecomandat, decat dintr-un dormitor este un 

balcon.Insist ca acest raport de evaluare sa fie trimis la ANEVAR, pentru ca nu este prima 

data, realmente nu-i pasa acestui evaluator  de ce valori prezinta in consiliu local, iar 

Primaria , “expertii” din Primarie au obligatia sa verifice aceste rapoarte de evaluare.La 

un moment dat, un domn consilier din Primarie spunea ca nu are nici o obligatie. Imi pare 

foarte rau! Evaluatorul acesta este “persoana fizica”, nu-l verifica nimeni.Singura 

persoana care il verifica este clientul.Daca noi ignoram inseamna ca este un alt interes. O 

alta problema pe care as vrea sa o propun , poate ma ajuta domnii colegi juristi de 

profesie,stiu ca la Notariat se foloseste o grila, cred ca este tot domnul Cojocaru expertul, 

asa, da, si cu privre la valoarea imobilelor. Acest imobil se afla in “buricul targului”… 
        Domnul consilier Cocuz Adrian : Este in zona A, chiar astazi am verificat, m-

am uitat  pe raport. 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:….nu se poate sa mergem cu ochii inchisi 

si sa dam impresia ca nu ne pasa de averea Primariei. Rugamintea mea este ca acest 

proiect de hotarare “sa fie retras” deocamdata, sa obtinem o grila de evaluare de la 

Notariat, sa vedem care sunt valorile practicate pe piata in zonele respective, dupa asta  

sa-l supunem spre aprobare Consiliului local.Va multumesc!” 
        Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : La acest proiect as 

vrea sa va raspund eu. 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Va rog! 
         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu este prima data 

cand se pot modifica valorile pe care ni le da evaluatorul. Acest apartament este 

construit  dinainte de Revolutie, chiriasul sta acolo dinainte de Revolutie, sunt niste 

„modificari”, investitii  facute pe timpul locatarului de acolo, pe cheltuiala lui. 

Singura problema care este , pentru ca ne-am confruntat , ne-am confruntat mai ales 

cu cei  care le-am reziliat contractele si care au  facut investitii fara aprobarea 

Consiliului Local. Interesul nostru , noi am mers pe valoarea de inventar , am mers 

in toate sedintele de CL, daca va aduceti aminte am propus dublarea, am marit  cu 

40%  pretul , iar persoana caruia i-am majorat pretul cu 40% chiar sunt intr-o 

relatie de prietenie , dar  nu asta ma intereseaza, dar din punctul meu de vedere 

astazi ,  este o varianta propusa de doamna consilier, varianta Executivului , si mai 

exista varianta dvs.care puteti propune un pret mult mai mare fata de cel al 

evaluatorului. Orice pret pe care il considerati dvs. Am mai spus, ca va merge la 

ANEVAR, eu am mai spus sa nu se mai incheie contract , probabil ca nu gasim alt 

expert care sa vrea sa incheie contract , care  sa faca aceste evaluari. 
Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “Doamne  fereste  asa ceva!” 
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          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Suntem intr-o 

situatie in care chiar nu mai gasim prestatori de servicii sau chiar constructori. Ii 

gasim pe cei care numai se judecata, care in final pierd, dar  fac numai sa ne 

incurce licitatia, ieri am castigat un proces la Curtea de Apel, am trecut si de 

Comisia de solutionare a contestatiilor, dar care efectiv ne-a blocat 

lucrarea.Doamna presedinte , va rog sa continuati, eu mi-am spus punctul de 

vedere! 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania:Supun la vot 

proiectul de hotarare. 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Doamna presedinte, 

aveti variante , pretul poate fi majorat , acestea erau variantele. 

         Domnul consilier Cocuz Adrian: Potrivit Studiului de piata la care s-a referit 

doamna consilier Popa, intr-adevar, m-am uitat si eu astazi , zona in care se afla 

apartamentul este zona A, iar pretul stabilit pentru un apartament  semidecomandat, 

nu m-am uitat la apartament decomandat, m-am uitat la apartament  

semidecomandat sau nedecomandat este de 2557 lei/mp, rezultant o valoare,  la 84 

mp cat are apartamentul  , undeva la vreo  214.000 lei. Diferenta pe care a oferit-o 

domnul expert este la vreo 80.000 lei. Nu spun ca acest raport, si colegii mei de 

aici.... 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Nimeni de aici nu a 

spus ca acest raport este corect. 

Domnul consilier Cocuz Adrian:....nu, dar ce vreau eu sa spun..... 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Din start s-a 

„ridicat” pretul de catre noi. Mai este o „propunere de ridicare”, nici o problema, se  

vrea sa nu se vanda, nici o problema! 

          Domnul consilier Cocuz Adrian: ....vroiam sa adaug ca acest raport stabilit de 

activitatea notariala nu este in esenta un raport de expertiza, dar el prezinta niste 

valori orientative minimale.Totusi, avand acest etalon , termen de comparatie, 

diferenta este totusi cam mare. 80.000 lei este o suma destul de importanta.Atunci 

ar trebui sa se gaseasca o a doua parere, ori un alt raport. Pana la urma vorbim de 

bani care vin la bugetul local. 

         Doamna consilier Matei Gabriela: Expertul care a mers si a evaluat, cu 

siguranta a vazut despre ce este vorba in acel apartament, ca investitii dar si ca 

valoare a locuintei. Poate fi si sub pretul acesta, daca conditiile sunt altele. 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nimeni din Consiliul 

Local nu va contesta, putem mari pretul de vanzare sau putem retrage acest proiect 

de hotarare, cum a spus doamna consilier Popa, din punctul meu de vedere, „am 

obtinut” sa mai construim , poate nu o sa le vindem si pe acelea. 

          Domnul consilier  Cocuz Adrian:Discutia asta nu  s-a iscat la o chestiune 

personala. Cum spuneam si mai devreme, este interesul bugetului local. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania:Astept o 

propunere pentru acest proiect de hotarare !? 
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          Domnul consilier  Cocuz Adrian: O propunere nu am cum sa fac. Nu sunt in 

masura sa fac asta. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier 

Popa, dvs.aveti o propunere? 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu am facut propunerea, sa obtinem 

grila de evaluare de la Notariat, in functie de aceasta , sa stabilim  valorile de piata. 
Domnul consilier Țocu Cătălin: Grila nu o avem.Nu o avem. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Cum nu o avem? Este la Primarie. Ba da, 

este la Primarie, cum facem evaluarea terenurilor , exact la fel este si pentru apartamente. 
           Domnul consilier Focia Alexandru : Doamna consilier Popa, este public, 

grila exista, am descarcat-o acuma. 

          Domnul consilier Popa Cristinel : Cat este valoarea? 

          Domnul consilier Focia Alexandru : 2600 lei/mp. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Intrebarea mea este, 

conform grilei notariale, se vinde in Husi un apartament cu 2600 lei/mp? 

           Domnul consilier Focia Alexandru : Plus ca domnul expert a aplicat niste 

„criterii de depreciere” in functie de cum arata apartamentul la momentul asta. 

         Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului Municipiului Husi: 

Nu este un apartament nou, facut ieri! 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Apartamentul este inchiriat de prin anul 

2000, nu stiu exact de cand?! 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier, 

este vorba de data construirii apartamentului, nu este vorba de data inchirierii. 
Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Am inteles asta. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Astept  o 

propunere pentru pretul de vanzare al apartamentului. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Cert este, daca imi permiteti, nici cu grila 

notariala nu este corect, acelea nu sunt valori de piata, acelea sunt valori orientative 

pentru plata taxelor. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Sunt valori pentru 

taxe si impozite. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:Exact. Nici cu aceste valori pe care le pune 

domnul Mihai ( evaluatorul) nu pot fi de acord, si nici nu este corect sa dam noi pretul. 
         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Dar cine sa-l dea, 

domnule consilier? 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Un expert, un evaluator care sa fie corect.Asta 

am zis, asta nu este bun. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Domnule consilier , uitati-va si dvs. pe 

Releveu sa vedeti , aratati-mi si mie o camera nedecomandata! 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Credeti ca domnul 

care locuieste acolo nu a facut nici un fel de imbunatatiri din 2004? Mai sta cu 

tamplaria aceea de lemn care era atunci ? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:Asta era un argument in favoarea cresterii 

pretului nu a scaderii  pretului. 



20 | P a g e  

 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Era investitia 

omului. 

Domnul consilier Focia Alexandru : Se scade investitia. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Facem pe valoarea de piata sau nu nu facem pe 

valoarea de piata? 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Sa fim  obiectivi  cu 

toate, ca asa-i simplu, nu? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Un apartamnet de 84 mp nu poate sa coste 

niciodata 120.000 lei. 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Daca il retrageti si apoi  apelati la acelasi expert 

evaluator, el isi va mentine punctul de vedere. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sa se apeleze la alt expert care  

intr-adevar sa dea  o valoare corecta. Sa fie realist. 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Dar trebuie sa fie cineva care sa agreeze 

ideea de a incheia un contract cu Primaria Husi. Nu vedeti ca nu sunt! 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ei, nu sunt! Vai de mine, imi pare 

rau! 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Doamna consilier, 

aveti impresia ca sunt, dar va spun ceva , am 3 licitatii , Casa mortuara , care este 

mai putin importanta, cu Primaria , cu  terminalul de la autobuze electrice. La 

terminalul de la autobuze electrice amanam a doua oara licitatia , vin aceleasi firme 

care nu indeplinesc conditiile, altele nu vin. La Primaria vin aceeasi care nu 

indeplinesc conditiile, s.am.d. La  Casa mortuara a venit cineva care a constestat 

pana la proces, ieri a pierduti si procesul. Nu mai avem constructori in tara asta! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aici este vorba de evaluator . Ce 

treaba are evaluatorul cu constructorul? 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Daca aveti 

o propunere , daca nu, supun la vot…. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Haideti sa vedem, nu stiu cat este de 

corect, un apartament cu 3 camere, sub 160.000 lei nu poate fi vandut. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Foarte bine! Faceti 

propunerea si-i dam drumul asa! Doamna presedinte, aveti o propunere de la 

domnul consilier Bobârnat , 160.000 lei pretul de vanzare al apartamentului. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la 

vot   amendamentul  propus de domnul consilier Bobârnat Radu ( pretul de vanzare 

al apartamentului =  160.000 lei). 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.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X -  -  
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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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Amendamentul  

domnului consilier Bobârnat Radu  a fost aprobat cu 18  voturi  pentru). 

 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la 

vot proiectul de hotarare modificat  cu  amendamentul   domnului  consilier 

Bobârnat Radu ( pretul de vanzare al apartamentului =  160.000 lei). 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)  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 - - 
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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 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

17)  Rotariu Nicoleta X - - 

18)  Toma Cătălina Tania X - - 

19)  Țocu Cătălin  X - - 

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

modificata   a fost adoptată cu 18  voturi  pentru) 

 

8. Proiect de hotărâre nr.404 din 17.11.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului 

privat al municipiului Huşi, situat în Husi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, 

parter, ap.2 , către actualul chiriaș, doamna Armanu Stela – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina 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”.     
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           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel 
nu si-a exprimat votul, nu se afla in sala de 

sedinta 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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 consilier Popa Cristinel  nu si-a 

exprimat votul, nu se afla in sala de sedinta. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.405 din 17.11.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului 

privat al municipiului Huşi, situat în str.Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, 

parter, ap.2 , către actualul chiriaș, Vengheac Ovidiu- Luigi , inițiator 

primarul municipiului Huși.    
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii  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 „prin ridicarea mâinii” 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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15.  Popa Cristinel 
nu si-a exprimat votul, nu se afla in sala de 

sedinta 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

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 consilier Popa Cristinel  nu si-a 

exprimat votul, nu se afla in sala de sedinta. 

 

10. Proiect de hotărâre nr.406 din 17.11.2022  privind  aprobarea executiei 

bugetului local si bugetului  institutiilor publice finantate integral sau 

partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2022 – 

initiator primarul municipiului Husi. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare? Da, va rog, doamna consilier Popa! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, eu as vrea sa remarc in 

continuare pe partea de dezvoltare, Sectiunea de dezvoltare, gradul de realizare al 

proiectiei bugetare. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da, am 

inteles intrebarea! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Da, va rog! 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: La data 

prezentei, contractele de finantare , in numar de 18, din 18 contracte de finantare ,  

3 sunt incheiate – Echipamente IT scoli, Informatizare.I, Dotari Ambulatoriu. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Aici s-a produs o economie, daca 

nu va suparati ? S-a produs o economie? 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv Directia Economica: Da, s-a 

produs o economie, nu o vedem la data de 30.09. pentru ca s-a venit cu HCL cu 

retragere de credite in luna octombrie . La Echipamente IT sunt in jur de 3 mil.lei 

economie, sumele sunt accesate de la fonduri europene, asta daca se corecteaza si 
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valoarea bugetata , automat este un procent de realizare mai mare.La PMUD sunt 

prezentate lucrari  pentru depunere cerere de plata la contracte de lucrari incheiate 

de “1.729.000”, la “terminal transport”  este reluata licitatia, asa cum a spus si 

domnul primar, iar contractul cu autobuze este semnat, incheiat. Pe Dric.2,3 s-a 

prezentat o situatie de lucrari de “1.360.000” cu depunere de cerere de plata , 

Primaria ,  Modernizare Agro – sunt in licitatii, iar celalte proiecte, am mai discutat 

si in sedinta precedenta – ZUM.1,ZUM.3, Baia Populara, Casa Ralea , Teatru de 

vara, sunt in faza de PT. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sunt in faza de PT, o sa fie 

executate?! Da, stiu, acum vorbim de  executia bugetara. 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da, acum 

vorbim de  executia bugetara. Exista procentul acesta la “subventii” 47,6% la 

fonduri externe nerambursabile, si sumele care sunt primite de la UE 37,64%. Un 

procent mic inregistram, este acel contract incheiat cu Mediu pentru eficientizare 

iluminat public cu o valoare de  “994.000 lei “, la data prezentei este prezentata o 

situatie de lucrari , s-a depus cerere de plata pentru 426.000 lei . 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:S-a depus cerere de plata pentru 

400.000 lei ? 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Pentru 

426.000 lei  din 994.000 lei. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:La executia bugetara nu era. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da, pai nu, 

ii  am pe furnizori…. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Pana la sfarsitul anului, cat 

preconizati! Mai putin Primaria, domnule primar, si aici chiar am o rugaminte 

domnule primar,  daca nu va suparati, as vrea sa vad si eu care a fost “foaia de 

parcurs” la acest proiect cu “Reabilitarea Primariei Husi”, pentru ca s-a inceput….. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Documentele sunt 

publice. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu sunt publice, pentru ca  vreau 

si eu sa stiu procesele verbale de receptie . 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Doamna ec.Sirghe 

va pune la dispozitia dvs. toate documentele referitor la Reabilitarea 

Primariei.Doamna Sirghe este aici! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Bun! 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu din cauza mea 

nu s-a facut reabilitarea primariei. Va dau un exemplu si cu iluminatul , nu s-au 

putut depune mai devreme situatii de lucrari pentru ca serviciul de concesionare pe 

care era obligatoriu sa-l realizam , pana s-a finalizat licitatia si am gasit totusi un 

furnizor , eram obligat sa am contract de concesionare a iluminatului pentru a putea 

obtine acest.... 
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          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:  Cererile  

de plata se depun , dar nu pot sa garantez venituri pana la 31.12, si banii , si sa pot 

sa decontez. De asta am detaliat ca sa se vada , da, sunt demersuri facute conform 

legislatiei, iar celelalte despre care v-am spus, stim si din sedintele precedente ca 

sunt la faza la PT, care sunt trimise la ADR, ADR-ul….. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu iese din termen? 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:  Nu exista 

un termen. De exemplu, v-a mai spus domnul primar, daca la un contract de 

finantare care este pe 5 ani de zile, vreo 3 ani si ceva il tine ADR-ul. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Chiar 4 ani, cum a 

fost  la „Teatru”. Da, ne-au tinut 4 ani. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:  Este corect 

ce spuneti, dar sunt institutii, sau acele avize de care va spunea domnul primar, este 

foarte lunga perioada .  

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Da, va pot spune 

despre „Casa Ralea” , am vorbit si la ADR, dar ce ne propune DSP-ul sa realizam 

este impotriva ce ne da Comisia monumentelor istorice. Deci, efectiv, ei vor 

circuite separate, dar pentru circuit separat trebuie „sa tai”, si sa mai construiesc 

ceva.V-am dat niste exemple! La ISU toate proiectele „stau”, nu din vina institutiei, 

eu nu contest ca este din vina institutiei. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Probabil nu se preteaza la ceea ce 

dorim noi sa realizam. 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Cladirea se preta la 

ceea ce ne dorim noi sa realizam, numai ca ptr. unitatile  sanitare vor circuite 

duble.Eu am dubla functionare acolo prin numarul de camere, dar vor intrare 

separata adulti-copii. Am rezolvat-o ieri, intre timp, nu va faceti probleme! Dar nu 

primeam avizele, stam, stam  30 de zile si le asteptam, daca ni le dau nefavorabile  

trebuie sa o luam de la capat. Eu am avut 1 an de zile sa le implementez. Am 1 an 

de zile sa le implementez. 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Cu tot cu 

licitatie, domnule primar, licitatie care se poate duce “n” ani. Oricum situatia este 

sesizata la nivel national. Daca l-ati vazut pe ministrul Fondurilor Europene a  

iesit si a spus ca “se va umbla cumva, sa se mearga ulterior sa se dea toate 

documentatiile pentru a se fluidiza”, este o chestie  recenta . 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Este un blocaj  care 

se intampla la nivel national, este „o comoditate” a celor  de la ADR, si a celor de 

la Fonduri Europene, pe de o parte, si pe de alta  parte este inflatia , care tot timpul 

ne-a ingreunat situatia. Stim cu totii care este situatia . 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Stim cu 

totii, discutam domnule primar, trebuie sa acceptam si realitatea. Trebuie sa 

acceptam  si realitatea. 
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           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Daca nu 

mai sunt 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

 

 



29 | P a g e  

 

11. Proiect de hotarare nr.407 din 17.11.2022 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, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotarare?  

         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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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12.  Nacu Mihaela   X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - -  

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

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 12 voturi  pentru) , 6 abținere) - consilieri locali Aghiorghiesei 

Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, 

Rotariu Nicoleta. 

 

12. Proiect de hotarare nr.408 din 17.11.2022 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. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Sunt discutii  

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”. 
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             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

13. Proiect de hotarare nr.409 din 17.11.2022 privind actualizarea creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul 

“Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in 

Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” – initiator primarul 

municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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. 
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•  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 Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare?  Va rog , doamna consilier Popa! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, poate ar trebui facute niste 

precizari, stiu ca este vorba de credite de angajament, dar este vorba de o perioada 

2021, nu s-a finalizat nici pana acuma acel proiect ? Noi suntem acum la finalul 

anului 2022. Se vorbeste de perioada 2022 – 2023. 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Anual se 

incheie acele programe de reparatii strazi, se aproba initial programul de reparatii 

strazi in consiliul local, la data prezentei contractele subsecvente aflate in derulare 

sunt in numar de 3(trei) dintre care 1(unu) contract din anul 2020, dar intre timp  

s-au facut acte aditionale, contractul este in vigoare. Intre timp s-au facut acte 

aditionale. Cand a inceput anul financiar 2022, am venit in buget si am acoperit 

practic  toata suma care mai era pe reparatii strazi din 2021. Am mai  vorbit si in 

sedinta precedenta , fiind inchidere de an financiar, incerc pe de o parte sa nu 

raman cu bani, pe de alta parte unde as avea posibilitate de decontare  , de asta am 

luat din reparatii strazi  “ca nerealizat”  si am dus pe acel FDI – modernizare 

strazi.Contractele despre care v-am spus sunt contracte in vigoare la data prezentei , 

fiind facute acte aditionale si se preiau credite pe anul urmator. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Daca nu 

mai sunt 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 „prin ridicarea mâinii” 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 
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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 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

14. Proiect de hotarare nr.410 din 17.11.2022 privind actualizarea creditelor 

de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al 

Municipiului Husi, pentru perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de 

investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General  și a Regulamentului 

Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ” – initiator 

primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Sunt discutii  

la acest proiect de hotarare? Va rog, domnule consilier! 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: O intrebare, in ce stadiu se afla realizarea 

proiectului privind PUG-ul? 

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

ing.Ailenei , in ce stadiu se afla PUG-ul acuma? 

         Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : Ar fi trebuit sa facem o prima 

transa de plata, dar nu a fost facut… 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Cu ce firma se face acest PUG? Sa vedem 

cat s-a realizat, 10%, 20%, cat s-a realizat?  30%, ca sa stim?! 

          Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : Cred ca 20%. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: 20%?  

          Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : Atat s-a avizat. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Cand preconizati sa fie terminat? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dupa ce l-am 

aprobat noi, toti consilierii locali, daca proiectul de urbanism corespunde cerintelor 

noastre. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, ca timp real. Stiu, stiu asta, care este 

actul final. 

          Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : Contractul este pe 18 luni de zile. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Contractul 

este pe 18 luni de zile, iar prevederea contractuala  spune asa: “se vor deconta in 2 

transe, 70%, domnule Ailenei, la data la care v-a prezenta documentatia , pentru 

care la data prezentei nu exista acele avize”. La contract nu este vorba de penalitate 

sau altceva, asa este impartit contractul , 70% si 30%, asa cum a spus domnul 

primar, dupa aprobarea lui. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta stim si noi, dar vrem sa stim daca 

este in derulare la termenul.... 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Haideti sa va spun 

ceva! El trebuia sa ne aduca anul acesta  proiectul,  practic, al PUG cu toate avizele, 

dupa care noi trebuia sa-i „dam unda verde” , si apoi sa continuie cu „diferenta de 

30”. Nu a obtinut inca avizele. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da, asa 

este. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles. Avizele din ce motiv nu s-au 

obtinut? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu as putea sa va 

spun. 

           Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : Dureaza foarte mult, sunt in total 

25 de avize. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Sunt  unele avize 

care efectiv dureaza foarte mult, noi am mai avut un astfel de proiect.... 
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           Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : In 2011. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :...pentru care nu 

am putut obtine  avizele de la „Cultura”, care „nu bat” cu cele de la ISU. Cei de la 

ISU impun anumite lucrari care trebuiesc facute in anumite zone, cei de la 

„Cultura” nu sunt de acord cu investitiile impuse de cei de la ISU. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta inseamna ca undeva este „un blocaj” 

intre institutii, blocaj care este in curs de rezolvare, nu ? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Se va debloca, 

domnule Bobârnat! 

            Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect șef : Nu-l pot numi blocaj, este o 

procedura mai greoaie. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Este o contradictie? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este un blocaj 

intre  aceste 2 institutii, pentru ca cei de la ISU , daca ai depus proiectul , iti spun ca 

asta nu este buna, celalalta nu este buna, vi-i acasa si le  modifici, te duci din nou si 

iti spun ca aialalta nu este buna, s.a.m.d. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Dvs.domnule primar spuneti ca este un 

blocaj, domnul Ailenei spune ca este o procedura mai greoaie. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ce au solicitat 

proiectantii la ora actuala este in functie de ce le-a cerut cei de la „Comisia de 

avizare a monumentelor”, de la Cultura. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Este scris 

in referatgul de aprobare ca este incheiat contractul pe “o perioada de” ,  si de la 

data ordinului de incepere de la 11.11.2021. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, si daca ati repetat si dvs., nu mai este 

o problema?! 

            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:Am 

repetat , am spus ce scrie in referatul de aprobare. Ma scuzati, nu mai repet! 

           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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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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 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

15. Proiect de hotarare nr.411 din 17.11.2022 privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  

“Realizare deviere conducta de canalizare pluviala din zona Strazii 

Sf.Gheorghe cu punctul de deversare langa podul de pe Strada Capitan 

Carp ” – initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

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 18  voturi  pentru). 

 

16. Proiect de hotarare nr.412 din 17.11.2022 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  ” – initiator primarul municipiului 

Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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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 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

17. Proiect de hotarare nr.413 din 17.11.2022  privind rectificarea bugetului 

local – etapa noiembrie 2022 – initiator primarul municipiului Husi. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare? Spuneti, domnule consilier Bobârnat?! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Se rectifica bugetul si se fac niste alocari, 

modificari..... 

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

          Domnul consilier Bobârnat Radu:.....ale banilor catre nevoile cele mai 

stringente , acolo unde sunt necesari banii,  vreau sa-l rog , sa-i spun domnului  

primar , ca este posibil ca functionarii dvs.”sa va saboteze” oarecum. Nu am dat 

nume, dar cine se simte, asta este problema! 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: “Eu sunt 

sabotoarea, eu scriu, eu sunt sabotoarea”. 
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          Domnul consilier Bobârnat Radu: „Stati un pic! Sunt institutii care va depun 

tot felul de referate de necesitati. Doamna Trofin ma lasati sa termin?” 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica:”Da, va 

las! Chiar puteti sa repetati!” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, repet, dar dvs.sa aveti o atitudine 

cuviincioasa, pentru ca si eu am o atitudine cuviincioasa. Este normal sa fie o 

atitudine cuviincioasa , eu nu am dat nici un nume, am spus ca exista posibilitatea 

ca cineva sa va saboteze.” 

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

consilier, va rog, haideti sa trecem la subiect! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Aveti rabdare, aveti rabdare! Sunt 

institutii, mai ales de invatamant, care va depun referate care nu ajung la cunostinta 

noastra, care nu au ajuns la cunostinta dvs., iar dvs. spuneti ca la noi invatamantul 

este.... 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Dati-mi un 

exemplu!? Sa vad daca a ajuns la mine sau nu. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunt referate care este posibil sa vi le fi 

„pierdut” cineva pe traseu si poate dvs. sa nu stiti ca sunt ,  de exemplu , la 

Gradinita nr.10 am mai multe referate care va aduce la cunostinta.... 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Gradinita 

nr.10, Gradinita nr.1, Gradinita nr.12. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Acolo este alta problema. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Stati doamna Trofin, lasati-ma sa termin ce 

am de spus! Am vazut ca sunt bani pentru parcari, vreo „4 miliarde”, dar sa gasiti 

100 de mii, 200 de mii, 300 de mii cat are nevoie o gradinita ca sa poata sa-si 

continuie  activitatea in mod normal, nu se gasesc bani! Eu va dau niste referate, 

sau le dau domnului consilier Boeru ca sa vi le dea :  mobilier bucatarie dezafectat, 

mobilier baie la etaj in stare deteriorata..... 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Le am eu, 

nu trebuie sa…. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : .....2 frigidere cu urme vizibile de....A, 

inseamna ca dvs. nu i le-ati  dat!? 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da, eu 

sunt…. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : 2 frigidere cu urme vizibile de rugina, 

mobilier neconform pe holurile  din gradinita, toalete si lavoare nepotrivite . Asta 

este constatarea OPC-ului, nu ca are gradinita nu stiu ce pretentii. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Numai putin , am 

mai discutat problema asta! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Numai 2 minute mai vreau si gata! Numai 

putin si am terminat!  
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Va dau si 

raspunsul, va dau si raspunsul ! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Cel mai grav aici mi se pare, 115 saltele vi 

se solicita. Stiti de cand sunt aceste saltele, domnule presedinte? Ma scuzati, eu 

sunt obisnuit cu presedintele de instanta! Stiti de cand sunt aceste saltele, domnule 

primar? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :”Va primit ca o sa 

fiu si presedinte!” 

Domnul consilier Bobârnat Radu :” De Asociatie?” 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :”Eu stiu? Poate de 

partid!” 

          Domnul consilier Bobârnat Radu :  „115 pernute, masina de spalat rufe, o 

masina de spalat rufe care este „vai de capul ei  de cand este acolo, si spala in 

continuu.Nu stiu ce le-ati facut, la un moment dat nu mai aveau curaj sa va solicite, 

ce le-ati facut, i-ati amenintat?” Nu aveau curaj sa va spuna, avem niste vechituri 

aici dar ne facem treaba cu ele. Dvs. spuneti ca sunt functionale. Asa trebuie sa 

functioneze invatamantul ? Eu „le dau” (referate) domnului Boeru . 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Nu dati-mi-le mie , 

ca eu le-am  semnat! Sunt „dirijate” de mine, domnule consilier! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu au fost “introduce” in buget, 

domnule primar, asta este problema! 

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

ca  Gradinita nr.10 se afla in procedura de „reabilitare termica”. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Asteptam vreo 5 ani pana se termina?! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Asteptam 5 ani, 

domnule consilier , dar sunt lucrari  pe care pot sa le  realizez cu acele fonduri, da? 

Domnul consilier Bobârnat Radu :Copiii acestia ce fac in acest timp? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Sunt si alte 

gradinite pe care le-am reabilitat, le-am schimbat mobilierul, o sa intre si ei intr-un 

program de schimbare a mobilierului , avem luna decembrie... 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : „Domnule presedinte!” 

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

consilier,  sa stiti ca nu am venit aici sa faceti glume pe seama mea, da?” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : „Nu am facut.” 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Daca vreti sa 

discutam ironic, discutam!” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Eu vorbesc de lucruri foarte serioase, 

foarte serioase! 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar nu este numai 

Gradinita nr.10, aceasta gradinita este un „caz favorizat”. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : A, ce spun ei acolo , sunt favorizati ca au 

problemele alea!? 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : O sa aiba si 

mobilier nou, da? 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Poate o sa aiba si un “covor 

asfaltic cauciucat” in jurul cladirii pentru ca….. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Acel covor asfaltic 

cauciucat , cum ii spuneti dvs, „tartan” este montat de noi in locurile de joaca de 

acum 1 sau 2 ani. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, nu este, la toate gradinitele ati pus 

numai la Gradinita nr.10, nu. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Eu cred ca are, ca 

am facut modernizare acolo. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vreti sa mergem acuma, sa vedeti 

ca nu este ?! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Nici vorba, nu exista asa ceva! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Inclusiv covor 

asfaltic turnat in curte. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Nu exista asa ceva. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu :La Gradinita nr.10? Mai spuneti odata! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Pentru dvs. exista 

numai Gradinita nr.10, pentru ca acolo este..... 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : Da, asa este, dar dvs. ati zis ca ati terminat 

problemele cu scolile si cu gradinitele. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am spus eu ca am 

terminat  problemele  cu scolile si cu gradinitele? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Ati dat tot ce vi s-a cerut. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Am spus ca am dat 

tot ce mi s-a cerut , dar care nu beneficiaza de alta finantare. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Aha! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Eu imi aduc 

minte exact tot ce spun, problema este ca dvs. nu vreti sa retineti ce spun eu, sau nu 

va convine ce spun.” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : „Dvs. va aduceti aminte ce spuneti dar 

mai si adaugati ceva la ceea ce ati spus.” 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La Gradinita nr.10 este si un gard 

ruginit, domnule primar! Un gard ruginit care este un pericol pentru copii. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Deocamdata, eu 

zic  ca am rezolvat destule probleme in orasul asta , am sa rezolv si acele institutii 

de invatamant la care a costat o incalzire cat „un bloc cu 2 apartamente”, si aici ma 

refer la Scoala nr.2, la care acum „repar  de imi sar capacele”.... 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Da. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : ....„repar  de imi 

sar capacele”, dar nu vreau sa mai comentez, deci , le rezolvam!” 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu : Cand , domnule primar? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Programul 2004-

2008 a fost numai cu investitii totale in scoli.Ok, in momentul in care vin si vad ca 

la „Gradinita nr.1,2,18”, cum vreti sa-i spuneti dvs. , vezi o investitie nou care are 

macar 5 ani , o sa fie rezolvate in cel mai scurt timp toate gradinitele o sa aiba, dar 

astept si eu sa vad acele scoli pe care le-am depus pentru reabilitare termica , pentru 

ca nu pot sa..... 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar de ce nu se fac acum, nu sunt bani, 

ca sa  inteleg?  Nu sunt bani pentru rezolvarea acestor probleme? Unele dintre ele 

se pot rezolva cu niste sume mici. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Numai putin! 

Singura mea  problema , nu mi-am pus niciodata problema daca am sau nu am bani, 

pentru ca daca are bani o conduce toata lumea. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Atunci? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Toate problemele 

mi le-am rezolvat singur, si cu adus de fonduri din alta parte, si cu investitiile, si cu 

tot, si cu depunere de proiecte. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Daca sunt bani, de ce amanati? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Astept sa se faca 

intai renovarea. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vai de mine! Nu se poate asa 

ceva, domnule primar! 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna Popa, 

probabil dvs. intai schimbati mobila si apoi dati cu var. Am mai auzit una! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar aici pe strada M.Kogalniceanu, cine 

a pus  mai intai asfaltul si apoi canalizarea? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Nici intr-un caz 

eu, domnule Bobârnat ! 

 Domnul consilier Bobârnat Radu :Da! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Haideti, sa va 

mai spun  ceva ! Amandoua lucrari, amandoua lucrari s-au desfasurat, una sub 

Consiliul Judetean – drumul de aici din fata Primariei si pana la Ghermanesti, 

pentru  ca am reusit sa le dam drumul lor, celalalt cu apa-canal se desfasoara pe 

„Aquavas”. La ora actuala, eu stiu ca avizul care este dat  este cu  frezare totala a 

taieturii si turnare din nou a benzii de circulatie.” 

Domnul consilier Bobârnat Radu : O cheltuiala suplimentara. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Nu este o 

cheltuiala suplimentara , este cheltuiala pe care Ministerul Dezvoltarii , acum 7 sau 

8 ani, cand programele de apa-canal nu s-au finalizat, au dat unda verde la 

finalizarea lucrarilor care erau pe POR – infrastructura, cu conditia ca atunci cand 

vor veni lucrarile de apa canal sa fie refacute. Nu este vina mea ca aceasta strada 

sau alta strada trebuia sa fie gata de 10 ani. Nu am fost eu la Consiliul Judetean sa 
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pot sa coordonez , nu sunt eu la Aquavas sa le coordonez. Eu am fost plecat vreo 2 

zile, nu am ajuns pe str.M.Kogalniceanu si nu stiu care este stadiul.” 

         Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : 

S-a frezat banda de circulatie. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Auziti, s-a frezat 

banda de circulatie. Nu este pe banii Primariei. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, este pe banii nostri, a tuturor, domnule 

primar! Este o cheltuiala care se face de 2 ori ! 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Atunci trebuia sa 

stau , de cand este asfaltata strada asta de 4 ani, sa asteptam sa termine cei de la 

apa-canal , asta era solutia?! 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : Asta era solutia, dar cine era primar cand 

s-au facut lucrarile? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Care lucrari? 

Domnule consilier , vreau sa va spun un singur lucru, sunt primar din 2008 pana 

cand o sa mi se termine mandatul, cel putin,...  

Domnul consilier Bobârnat Radu : Cel putin! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :....mai departe, 

aceste lucruri eu le-am reusit neavand surse de finantare , dar introducandu-le pe 

surse de finantare la alte unitati. M-am prelevat aici de un caz, ca acest drum a fost 

candva judetean , l-am lasat la Consiliul Judetean , dupa care ei l-au prins pe un 

proiect de modernizare ,  pe alt  program , l-au finalizat pana la Ghermanesti , iar 

celalalt de apa-canal este un program care stiti foarte bine cum merge. Nu as vrea 

sa fiti in locul meu sa vedeti cum discut in fiecare zi, sa discutati cu constructorul 

care a dat faliment, ca a venit altul, s.a.m.d. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Pana la urma, asta va este datoria si 

misiunea.V-ati asumat asa ceva. Nu este ca si cum v-ati trezit deodata si.... 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu ma dau in 

laturi, domnule consilier! Nici nu spun ca nu am cunostinta de ceea ce se intampla 

sau nu sunt implicat. Sunt implicat in toate, dar unele care depind numai de mine le 

putem rezolva, iar altele care nu depind de mine, nu pot decat sa iau masuri . 

           Domnul consilier Bobârnat Radu :Am plecat de la alta discutie, eu vroiam sa 

va intreb chiar nu sunt niste bani pentru a rezolva acele probleme? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am spus ca nu 

sunt bani. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu :  Atunci care este problema? Nu v-au fost 

aduse la cunostinta? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Avem de revizuit 

toate sumele care au fost alocate la scoli, sa vedem care au fost cheltuite la 

gradinite, sa le alocam intr-o sedinta care sper sa fie cat mai repede, nu pentru asta, 

pentru altceva, care sper sa fie mult mai repede. 
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          Domnul consilier Bobârnat Radu :  Pentru copii ar trebui sa gasiti bani , nu 

sunt copiii nici ai mei, nici ai dvs., sunt copiii comunitatii. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am fost acuzat ca 

nu am infiintat grupa la gradinita. La Gradinita nr.7 am infiintat o grupa noua , am 

dat mobilier nou acolo, le-ati aprobat ! Sunt pentru copii, nu? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar faceti pentru toata lumea, pentru toti 

copiii ! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Fac pentru toata 

lumea! V-am spus, eu nu pun mobila intai in casa si apoi dau cu var. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar aici nu este vorba de asa ceva, 

domnule primar! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Aici este vorba de faptul ca au mobilier 

foarte vechi, ca au saltele de 50 de ani. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: A  facut OPC-ul un  control. 

Asteapta reabilitarea? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu sunt primar de 

14 ani, de 40 de ani ati fost si dvs. la guvernare ,  s-au bagat zeci de mii  in 

invatamant. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : In ultimii 12 ani nu ati stiut ca saltele la 

copiii acestia sunt .... 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Nu am stiut pana 

cand nu s-a mutat „doamna” care sa-mi faca un referat pe tema asta. Este singurul 

referat care l-am primit pe tema asta.” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : „Nu cred. Nu este unul , sunt sase 

referate ”. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Patru, patru referate am eu, 

septembrie, octombrie. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Este si de la Asociatia de parinti, nu 

numai de la director. 

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

v-ati spus punctul de vedere, am luat cunostinta de acele probleme.... 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Asta este rolul nostru, de a va aduce la 

cunostinta  si alte probleme, da? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : V-am reprosat eu 

ca ati ridicat aceasta problema? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : V-am vazut  asa ,  deranjat ,  de faptul ca 

mai sunt „si alte prioritati”. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu ma simt 

deranjat, dar repetam acelasi lucru de 2 ori, l-ati spus, v-am dat un raspuns, ok, o sa 

vedem. Acum astept sa vad daca ne vine aprobarea pentru construirea celor 2 scari 

de blocuri de locuinte pentru specialisti, sper sa vina si acestea. 
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           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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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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18. Proiect de hotarare nr.414 din 17.11.2022  privind  rectificarea bugetului 

de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau 

partial din venituri proprii  - etapa noiembrie  2022 – initiator primarul 

municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

19. Proiect de hotarare nr. 415 din 18.11.2022  privind aprobarea 

dezmembrării imobilului  - teren cu nr.cadastral 79662 în 3 loturi 

distincte,  situate in Cartier Dric 2 – initiator primarul municipiului 

Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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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 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

20. Proiect de hotarare nr.420 din 18.11.2022 privind aprobarea 

dezmembrării imobilului  - teren cu nr.cadastral 78050 în 2 loturi 

distincte,  situate in Cartier Dric 3– initiator primarul municipiului Husi. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
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           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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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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21. Proiect de hotarare nr.416 din 18.11.2022  privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Huși a Statiei de 

Radioficare, in vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 

acesteia  – initiator primarul municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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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 18  voturi  pentru). 

 

22. Proiect de hotarare nr.417 din 18.11.2022  privind aprobarea modificarii 

si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre Asociatia 

pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi 

si Orasul Negresti- Judetul Vaslui (APC VASLUI) si Operatorul Regional 

AQUAVAS S.A., prin Actul Aditional nr.13 – initiator primarul 

municipiului Husi. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare?  

Domnul consilier Bobârnat Radu :Daca imi permiteti ? 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Da, va rog, 

domnule consilier ! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : „Poate ne informeaza domnul primar cum 

a votat ?” 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Impotriva. Am 

fost singurul primar care a votat impotriva. „ 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu : Va felicit! „Nu am procesul verbal , dar 

va cred pe cuvant.” 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Va dau cuvantul 

meu de onoare, am votat impotriva. M-a costat chestia asta, dar nu conteaza.” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : A fost si vina Consiliului local, trebuia sa 

dati vina pe consiliul „dvs.” 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am dat vina pe 

nici un consiliu local, v-am spus de atunci ca votez impotriva,  eu am solicitat asta, 

din alt motiv, dar asta este o alta discutie. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Daca nu 

mai sunt 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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 
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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  pentru). 

 

23. Proiect de hotarare nr.418 din 18.11.2022  privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal – Extindere constructie existenta si schimbarea 

destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri; Locuinta si spatiu 

comercial/birouri. Amplasament:mun.Husi, str.I.Al.Anghelus, nr.1, CF 

72844, jud.Vaslui, beneficiar Frentescu Emanuil– initiator primarul 

municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Avem 

discutii  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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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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 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

24. Proiect de hotarare nr.419 din 18.11.2022 privind înființarea Grupului de 

Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru Local (GLL) pentru 

asigurarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 

2027, in municipiul Huși – initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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. 

•  Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

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

proiectul de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare?  

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Numai o intrebare , daca se 

poate?! Putem sti si noi cam cati rromi mai sunt in Husi? 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Avem aici 

in sala pe domnul Mardare ( Directia de Asistenta Sociala Husi) care ar putea sa ne 

spuna .   

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Spuneti-i pe cei 

care sunt declarati , nu cei care sunt rromi si s-au declarat romani. 

           Domnul Mardare Andrei  ( Directia de Asistenta Sociala Husi): Sunt in  jur 

de 800 de rromi. 

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

rrom? 

            Domnul Mardare Andrei  ( Directia de Asistenta Sociala Husi):  800 de 

rromi nedeclarati. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Cati sunt declarati? 

           Domnul Mardare Andrei  ( Directia de Asistenta Sociala Husi): Nu stiu. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Cati sunt declarati, pentru ca asa 

“mergem pe intuitie”. 

           Domnul Mardare Andrei  ( Directia de Asistenta Sociala Husi): Nu am date 

oficiale. 

          Domnul consilier Popa Cristinel : Sunt si declarati , pentru ca sunt elevi care 

“au intrat”  pe baza  de rrom. 

        Doamna consilier Matei Gabriela: Sunt declarati, dar ne-ar interesa  numarul 

lor. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La recensamant, aveti datele de la 

recensamant? 

           Domnul Mardare Andrei  ( Directia de Asistenta Sociala Husi): De la 

ultimul recensamant nu le am. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Au loc intalniri cu 

reprezentantii rromilor, sa-i convingem sa se declare  rromi, nu stiu in ce masura  

s-a reusit , dar nu este interesul meu acesta. Prin proiectul acesta cred ca 

beneficiaza de niste aparatura, nu, doamna Calinescu ? 

         Doamna ing.Calinescu Teodora – director executiv la D.A.S. Husi : Nu este 

acesta proiectul. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Va rog sa 

faceti propuneri  pentru desemnarea unui  consilier local  ca reprezentant al 

Consiliului Local al municipiului Huși in Grupul de Lucru Local . 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : 

propun  pe doamna consilier Matei Gabriela . 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la 

vot  propunerea  formulata de domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , desemnarea 
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doamnei consilier local Matei Gabriela   ca reprezentant al Consiliului Local al 

municipiului Huși in Grupul de Lucru Local . 

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.  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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

de domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan  -  desemnarea doamnei consilier local Matei 

Gabriela   ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Huși in Grupul de Lucru Local   

a fost aprobata cu 18 voturi pentru). 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la 

vot proiectul de hotarare  completat (desemnarea doamnei consilier local Matei Gabriela   

ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Huși in Grupul de Lucru Local ). 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.  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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata  a fost adoptată cu 18  voturi  pentru). 
 

25. Proiect de hotarare nr.421 din 18.11.2022 privind participarea UAT 

municipiul Husi  la implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII 

MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 si aprobarea realizarii 
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protocoalelor de colaborare  propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii 

Sociale – initiator primarul municipiului Husi. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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. 

•  Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului,  

•  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 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 „prin ridicarea mâinii” 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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15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

26. Proiect de hotarare nr.422 din 18.11.2022 privind modificarea organigramei 

si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi. 

                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare?  

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vreau sa intreb eu ceva, daca se 

poate?! Am inteles ca doamna Botez s-a pensionat. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Stati un pic, aici 

am eu de facut niste completari la organigrama, eram atent la atceva. Da, doamna 

Botez s-a pensionat. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si s-a organizat concurs? Eu am 

citit anuntul ca Primaria intentioneaza…. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Concursul nu l-a 

luat nimeni. 

 Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar s-a prezentat cineva? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Da, chiar cel care 

detine momentan functia de director executiv. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu am inteles ca nu s-a prezentat 

nimeni. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :La aceasta 

organigrama am eu 2(doua) modificari, iar pentru mine , Directia A.P.L. a fost 

infiintata „un pic fortat” in  2006. 
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Domnul consilier Bobârnat Radu: Desfiintati postul ? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Da, si vreau sa 

infiintez un post la „Urbanism” si un post la „Agricol”, pana voi gasi 2 oameni sa 

preia aceasta activitate, sunt compartimentele cele mai..... 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Si nu veniti cu proiect de hotarare , sa 

vedem si noi ? 

        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Deocamdata am 

venit cu proiectul de hotarare modificat la organigrama. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Se modifica organigrama “cu 

totul”. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Vreti si cu modificarile astea care le-ati 

spus acuma  sau pe viitor aveti intentia sa desfiintati si sa...? Ati spus ca vreti sa 

desfiintati. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Deja este desfiintata. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Este un proiect de 

hotarare privind modificarea organigramei, se desfiinteza postul de director 

executiv  de la Directia APL, se infiinteaza un post de sef birou pentru Urbanism. 

Unele activitati care erau dirijate la administratie publica le va lua Biroul de 

Administratie Publica Locala, doamna Filote, in speta, numai ca aici vin cu 2(doua) 

modificari – secretarului general sa-i ramana in subordine , atat mie cat si ei ,  

Biroul Agricol, pentru ca suntem cei care incercam sa rezolvam ce au gresit altii, 

iar doamna Catargiu nu poate sa aiba in subordine arhitectul sef , arhitectul sef  nu 

poate sa-l aiba in subordine decat primarul. Fata de ceea ce aveti dvs., astea sunt 

modificarile, pe care “le-am corectat” inainte de sedinta.” 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Noi nu am primit asa ceva. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu ati primit 

organigrama? 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Ce ati spus d-voastra. 

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

„propunerea mea” in timpul sedintei. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Astea le-ati facut in timpul sedintei?Fara 

referat de aprobare, fara nimic?! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Eu „Executivul”   

v-am propus un proiect de organigrama. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Pe care tot  dvs.il modificati? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da. Au mai fost si 

altele in care vin si va spun ca nu mi se pare normal ca Agricolul , in care eu si 

secretarul general raspundem de toate, documentele agricole sa ramana si in 

subordinea ei, in rest nu se modifica nimic. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: De ce nu ati venit asa de la inceput? 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu am fost plecat 

de luni pana marti si astea s-au refacut luni. Le dadeam din primar zi, dar a fost si 

acolo o eroare, le-au refacut luni, eu am fost plecat, am venit la 14,30-15,00. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Atunci de ce nu-l retrageti si-l dati data 

viitoare?! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si asa ne intalnim peste 2 sau 3 

zile! 

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

asta depinde de cat de abil sunt eu, daca ne intalnim sau nu. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar sunteti abil, domnule primar! 

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

reusesc ceea ce mi-am propus sa rezolv, s-ar putea sa ne intalnim, daca nu,nu pot. 

O sa vedem ce rectificari mai avem si toate astea. Asta este „propunerea mea” 

pentru organigrama, dca vreti sa o votati, bine, nu vreti....! Este avizul comisiilor 

pentru „cealalta”? 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Da, exista. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu va propun 

aceasta modificare in timpul sedintei. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Supun   la 

vot proiectul de hotarare modificat  conform propunerilor formulate de domnul 

primar. 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.  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 - - 
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12.  Nacu Mihaela   X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - -  

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta - - X 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

modificata  a fost adoptată cu 12 voturi  pentru) , 6 abținere) - consilieri locali 

Aghiorghiesei Costel, Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina 

Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  :  Trecem la 

discutarea proiectelor de hotarare inscrise suplimentar pe ordinea de zi: 

             27.I.Proiect de hotarare nr.423 din 22.11.2022 (înscris  suplimentar pe 

ordinea de zi) privind alocarea sumei de  365.627,41  lei cu TVA   pentru   

amenajarea parcarii de pe strada Calea Basarabiei, zona fabricii Gartek, 

initiator primarul municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotarare? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Da! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Astept, stiam 

intrebarea! 
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          Domnul consilier Bobârnat Radu: „Un coleg mi-a sugerat sa intreb daca mai 

facem o parcare acolo , in zona fabricii Gartek? Asta este inca o parcare, deci, mai 

facem o parcare acolo? Asta a fost , asa, o gluma! Asta a fost o gluma!” 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Haideti, ma lasati 

sa va raspund? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Intrebarea vine acuma. „Este firesc sa 

faceti ceva si apoi sa ne cereti acordul? Asta este intrebarea iar dvs. o sa dati 

raspunsul. Este normal ca dvs. sa faceti ceva si apoi sa ne cereti acordul?” 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Nu, dar ma lasati sa 

va explic?! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: O sa vorbim si despre pret =  365.627,41 

lei cu TVA?! Aproape „4 miliarde” pentru o parcare de 1000 mp? Imi raspundeti 

mai intai la prima intrebare. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Am primit 

raspunsul de la str.Cp.Carp ca nu este finantata de la CNI datorita faptului ca nu 

poate sa ne faca toata strada pe consolidare, atunci am venit si am spus sa facem  

parcare la Primarie, am avut si solicitare de la una din cele mai mari institutii din 

oras sa-i facem parcarea. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu este institutie, este o fabrica, o 

societate. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : O societate. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Este o diferenta. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Da, si atunci am dat 

la Tehnic sa faca aceste lucruri, intre timp,  nu am facut decat contractul pe 

Primarie. Este asa domnule Dumascu? 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Da, asa 

este, domnule primar! 

         Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic : Daca vreti dvs., pot sa 

raspund eu in continuare. 

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

domnule Dumascu ! 

         Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic : Acel contract  , noi il 

aveam pregatit pentru Consiliul Local , urma sa vin in sedinta de astazi, dar cand  

s-a inceput parcarea la Primaria Husi, a fost o rugaminte a constructorului, pentru 

ca este “o chestie  tehnica” pentru ca atunci cand porneste statia de asfalt trebuie sa 

aiba o anumita capacitate pentru ca altfel nu este eficienta, adica produce mult mai 

scump daca nu incarca, si ne-a rugat, fiind in discutie cu parcarea de la Gartek, ne-a 

rugat sa-i   aprobam  sa puna si acolo asfalt  pentru a nu avea pierderi la statie. Asta 

a fost chestia, insa noi aveam  pregatite materialele, am venit cu ele mai tarziu 

pentru ca serviciul nostru  de investitii sta in 2 oameni, sunt foarte multe proiecte 

de receptionat la terminarea lucrarilor sau in diferite stadii ,  cele 2 persoane de 

acolo au intarziat un pic materialele, dar cam asta ar fi explicatia.   
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         Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles explicatia dvs. dar nu pot fi de 

acord cu dansa pentru ca , daca era aceasta urgenta si daca lucrurile stateau asa , 

puteati sa veniti cu o “hotarare” de indata sau extraordinara , intai sa aveti 

aprobarea si apoi sa va apucati de lucru, da?  

         Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic : Aveti dreptate!. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu putem sa acceptam ca intai dvs. sa va 

apucati de lucru , sa cheltuiti niste bani, multi!  

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am cheltuit nici 

un leu. 

Domnul consilier Bobârnat Radu:....dar s-a facut acolo lucrarea. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am cheltuit nici 

un leu. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Pai, si atunci sunteti de acord sa nu mai 

aprobam  lucrarea ? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu aprobam, nu-i 

nici o problema! Cu el sau fara el oricum nu o sa-i inchidem! 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Ramane constructorul in pierdere? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Si asa pe 

multianualitate am sa le dau o gramada de bani. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu este normal cum s-a procedat, domnule 

primar! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Si eu am vazut-o 

inainte de material, eu am crezut ca a fost si aprobata in momentul in care am vazut 

ca se lucreaza. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar nu ati dat dispozitie, domnule 

primar? 

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

intocmire a documentatiilor a fost de 3 luni de zile sau 4. Dvs.credeti ca eu tin 

minte chiar totul , asta e! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Amplasamentul cine l-a pus la 

dispozitie? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Poftim? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Amplasamentul cine l-a pus la 

dispozitie? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: „Ne-ati pus in fata faptului implinit si noi 

sa aprobam!?” 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : „Eu daca eram 

astazi in locul dvs. nu ridicam problema asta”. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: De ce ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: „Pentru ca nu vreau 

sa discut acum un alt subiect, s-au mai facut aceste chestii , si le-am preluat ca 
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primar. Si va mai dau un exemplu, dar sa fim numai noi doi, Radu, ca sa nu mai 

stam acuma.” 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar de ce? Sa stie tot Consiliul Local ! Eu 

nu am atatea secrete ca sa nu stie ceilalti. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nici eu nu am, niciodata nu am 

avut. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: De ce discutii tete-a-tete? Sa stie toata 

lumea! 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: „Eu , deocamdata,  

nu am semnat nici o receptie, nu am dat nici un leu.” 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Domnule primar , ati spus ca ati 

ramas  “surprins” ca se lucreaza acolo . 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: „Doamna consilier 

Popa, ati vorbit toata sedinta, lasati-ma sa vorbesc si eu!? V-am explicat  

procedura, cum s-a intamplat.Ok, ce sa-i spun constructorului ? Ce sa-i spuna 

domnul Dumascu? Domnule nu mai face, o sa  facem peste 5 ani, nici o problema!” 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Cine a dat voie constructorului sa faca asa, 

„de capul lui” ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Noi, am avut 

efectiv, devizul intocmit . 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: „Da, dar cine i-a dat liber, cine i-a dat 

aprobarea, cine a zis gata , faceti? Eu v-am zis ca va saboteaza cineva! Cineva din 

subordinea  dvs., peste capul dvs., face lucruri pe care nu le stiti.”  

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: „Lucruri care sunt 

in beneficiul orasului.” 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da. Ideea era si urmatoarea, pentru 

asfaltari, pentru parcari se gasesc 400 mii lei, dar pentru scoli, nu se gasesc  ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am gasit pentru 

scoli mai mult decat credeti dvs. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca ati gasit, de ce scolile spun ca nu este 

bine! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Toate se rezolva in 

in timpul si ordinea in care trebuiesc, sunt investitii in timp. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu v-am adus de la o singura gradinita, dar 

daca vreti , imi fac timp si ma duc la toate scolile sa le strang referatele, vi le aduc , 

tot asa intr-o sedinta, daca lucrurile  stau sa de bine!? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Din punctul meu de 

vedere , puteti sa le aduceti cand vreti, este dreptul dvs. de activitate. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu , subiectul acesta l-am inschis, din 

punctul meu de vedere, dar astept la sedinta urmatoarea sa vad daca s-a facut ceva, 

daca nu, o sa va spun la fiecare sedinta acelasi lucru. 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: La sedinta din luna 

decembrie vom vedea unde a ramas disponibil , mai avem si „cresterea” asta la 

energie , nu am pus program cum au pus altii, sa invete on-line copiii, ca nu avem 

bani de utilitati , nu avem bani de caldura, nu ati auzit sa ma plang de chestiile 

acestea. Am vorbit cu doamna director, cred ca saptamant trecuta,  daca o sunati, va 

poate confirma si referitor la acel „gard verde” ca  sa vedem cand reusim sa facem 

aceasta plantatie. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, dupa ce se termina cu reabilitarea 

termica!? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu,nu, nu puteam sa 

fac plantatie de  gard  verde in luna lui august, probabil ati mai plantat si dvs. un 

pom. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Toamna se fac . 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar nu in luna lui 

august. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Plantatiile se fac in lunile octombrie – 

noiembrie. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sa nu se intample vreun accident 

acolo, domnule primar! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna, daca se 

intampla vreun accident nu o sa raspundeti dvs., raspund eu. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sa nu se intample vreun accident. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu este nevoie sa raspunda cineva, sa 

facem sa nu se ajunga acolo. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Lucrurile astea ar fi 

putut sa le faceti si la inceputul anului , daca stiati multitudinea de probleme, nu 

astazi. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Noi am tot sperat ca o sa le faceti dvs. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am vazut ca majoritatea se 

bazeaza pe finantare. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Toate o sa le 

rezolv, nu o sa ramana nimic nerezolvat, cum au ramas si aceste parcari care nu au 

fost prinse  in  „Anghel Saligny”, nu au fost prinse, nu este vina mea ca nu le-am 

putut prinde pe toate, trebuia  sa taiem de undeva. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Este o problema de prioritate, domnule 

primar. Ce este prioritar la dvs. sa faceti, domnule primar, asfaltari,parcari, sau sa 

aveti grija de copii sa aiba conditiile cele mai bune ? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Prioritar la mine este 

sa rezolv problemele tuturor cetatenilor, atat de la varsta de 0 ani pana la.... 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:Asa, dar ca prioritati, invatamantul are vreo 

valoare  pentru dvs.? 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule Bobârnat, 

eu nu vreau sa va jignesc pe dvs. Vad ca dvs. insistati. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu cred ca ar fi cazul. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: „Daca invatamantul 

pentru mine nu ar fi avut nici o valoare poate astazi...., dar nu stau sa vorbesc si sa 

nu fiu ascultat. La revedere!” 

           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 „prin ridicarea mâinii” 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 

15.  Popa Cristinel X - -  

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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 11 voturi  pentru) , 7 abținere) - consilieri locali Aghiorghiesei Costel, Bobârnat  Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta, Țocu Catalin. 
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            28.II.Proiect de hotarare nr.424 din 22.11.2022(înscris  suplimentar pe 

ordinea de zi)  privind actualizarea  Programului de reparatii strazi in 

Municipiul Husi , judetul Vaslui pentru anul 2022 – 2023, initiator primarul 

municipiului Husi. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 Catalina Tania: Discutii  

avem discutii  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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 
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12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  
platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

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). 

 

          29.III.Proiect de hotarare nr.425 din 23.11.2022(înscris  suplimentar pe 

ordinea de zi)  privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025  , initiator primarul 

municipiului Husi. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele 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 învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotarare?  

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Numai  putin, l-am vazut la un moment dat 

pe domnul director de la Spitalul Husi, a plecat?  Este? Daca este domnul director , 

as vrea sa discutam ceva in legatura cu Spitalul . Domnule director, bine ati venit! 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Buna ziua doamnelor si domnilor ! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eram cu discutia la  „Planul  Strategic de 

Dezvoltare al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025”, pe care 

l-ati  propus dvs.,s-a aprobat si Regulamentul de organizare si functionare al 

Spitalului ……   

           Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi :  Multumesc  in numele pacientilor Spitalului pe care il 

coordonez ! 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu:....da, dar Planul Strategic inca nu s-a 

votat, mai stati un pic, mai trebuie  sa aveti niste emotii, ideea este urmatoarea, stiu 

ca aveti nevoie..... 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Nu ma sperii, imi permit sa  multumesc in avans! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:.... aveti nevoie de o serie de documente , 

pentru ca urmeaza in ianuarie sau februarie ? 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Acreditarea. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Urmeaza  acreditarea. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Sunt doua tipuri de acreditari , una  RENAR , si una ANMCS. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Numai putin sa termin eu intrebarea si 

apoi continuati dvs., da? 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Va rog! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Suntem cu totii de acord ca aveti nevoie de 

aceste documente, suntem de acord sa le aprobam , cred ca nu exista obiectiuni in 

privinta asta, cred ca le-ati facut asa cum trebuie si nu o sa aveti probloeme cu ele 

la Comisie, dar daca tot sunteti aici , profit de prezenta dvs. si vreau sa va pun si 2 

intrebari care tin de managementul Spitalului . 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Va rog! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: 2(doua) aspecte as vrea sa clarificati : 

Cand credeti ca veti aduce la Spitalul „D.Castroian” Husi specialisti in cadiologie si 

oftalmologie? Asta este prima intrebare, a doua intrebare, daca puteti sa ne spuneti 

ceva despre „zvonurile” sau „informatiile” din presa ca Spitalul  Municipal Husi nu 

este asa de „vigilent” cand vine vorba despre aprovizionarea cu medicamente si 

reactivii necesari pentru analizele de laborator? Astea sunt intrebarile. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Legat de prima intrebare adresa subsemnatului , cooptarea de specialisti  in 

domeniul  cardiologie, respectiv  oftalmologie, suntem  in discutii profunde cu 

“indrumatorii”  in aceste specialitati din  Iasi, avem promisiuni, acum nu tine numai 

de ei sau de noi, noi incercam sa le oferim cele mai bune conditii , avem aparatura 

necesara desfasurarii activitatii pe care ii invitam sa o desfasoare in cadrul 

spitalului de la noi, cat si a altor facilitati, pe care cu siguranta le vom putea pune la 

dispozitie cu ajutorul  dvs., al reprezentantilor  Consiliului Local. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Ne-ati cerut ceva si nu v-am acordat noi? 

         Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Vom solicita, si in  masura, vom solicita, si am avut discutii  cu omologii 

mei din alte unitati sanitare, referitor la o solutie , ori pentru decontarea 

transportului dumnealor, avand in vedere ca majoritatea sunt navetisti , din care am 
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inteles legislatia nu permite deocamdata, dar in masura in care dvs. sunteti 

reprezentantii comunitatii si puteti depune diligentele necesare la factorii in drept 

pentru a putea lua in seama, nu numai dvs., cat si ceilalti ….. 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu cred ca principalele eforturi trebuie sa le 

faceti d-voastra. 

         Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :Nu, nu, eu sunt dator sa cer, sunt dator sa cer, si o fac. Odata este de 

decontarea transportului sau gasirea unei alte variante , precum a facut Consiliul 

Judetean Vaslui cand a venit vorba de gasirea unei solutii privitor la transportul 

medicilor. Punerea la dispozitia medicilor a unui mijloc de transport. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Ati cerut asa ceva si nu vi s-a aprobat? 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Exista o documentatie depusa, nu stiu din ce considerente nu a ajuns pe masa 

d-voastra. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: V-am zis, exista cineva care „opreste” 

toate referatele, domnule primar! Le opreste inainte de a ajunge la primar. Eu va 

zic, domnul primar nu stie de solicitarea dvs. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Nu stiu cum este la Primarie , eu stiu cum este la unitatea pe care o 

coordonez. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Din 

referatele  dinainte , numai unul singur, imi retrag afirmatia. Din acele referate, 

numai unul singur am, m-am grabit sa spun ca le am. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: A. 

          Doamna consilier Nacu Mihaela: S-a cerut un mijloc de transport, spune 

domnul manager? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nici dvs. nu vi le-a dat cineva de la 

registratura.Cineva de acolo cred ca, trebuie vazut! Trebuie vazut cine saboteaza 

lucrurile! 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Orice “tenta ironica”  adusa unei cauze drepte, cred ca ar trebui sa punem 

umar la umar pentru…. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar nu este vorba de ironie aici, noi daca 

stiam ca dvs.cereti transport, conditii mai bune pentru medici, nu cred ca s-ar fi 

opus cineva!? 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Domnule consilier, eu cer la scena deschisa, in momentul de fata va rog 

frumos, in colaborare cu  specialistii nostri ,  sa gasim  o solutie pentru a oferi 

facilitati  medicilor pe care dorim sa-i cooptam in comunitatea noastra. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu zic sa treceti mai des pe la noi, sa ne 

spuneti problemele dvs. 
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          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Astept sa fiu invitat, nu-mi permit  sa vin neinvitat. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, puteti sa veniti si neinvitat. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Puteti sa veniti daca aveti probleme. 
          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Este vorba , efectiv, de medicii care ar putea deservi o comunitate  , iar 

Spitalul din Husi este un spital cu un grozav potential. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cauza lor trebuie sa o sustina cineva, o 

persoana de incredere, mai mult decat dvs.?! 
          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Eu o sustin fara “doar si poate”, as veni si cu bani de acasa, dar nu am atat de 

multi. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu este nevoie, sa stiti ca Municipiul Husi 

are destui bani , face acum parcari, a facut asfaltari, bani sunt, numai sa veniti sa 

cereti! 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  V-am cerut la scena  deschisa , de maine incolo, reiterez si propuneri scrise. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa sa faceti. Nu aveti bani pentru 

medicamente? 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Ba da, exista bani pentru medicamente, s-au si achizitionat medicamente, 

noi am mai avut o discutie in timpul saptamanii, dar daca vreti sa o avem si in 

plenul Consiliului Local , nici o problema! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu trebuie sa o tinem secret intre noi, sa 

stie tot Consiliul Local ,  de ce apar discutii ca nu aveti reactivi?! 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Nu stiu, reactivi exista, va spun fara emotie,  exista 2 procese verbale, unul 

incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, si unul incheiat in urma  unui 

articol de presa , si noi multumim presei pentru ca “este cainele de paza al 

democratiei”. Am aici cele 2 procese verbale, le sustin, sunt documentat.Au aparut  

in ultima jumatate de an 2 articole. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunt sau nu sunt medicamente si reactivi 

in Spitalul Municipal Husi ? 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Eu ma aflam in concediu medical , in timpul primului control, dar intr-un 

moment de inspiratie am reusit sa ajung la spital , chiar cu riscul de a-mi periclita 

starea de sanatate , si avem un proces verbal de constatare, daca imi permiteti, cu 

tot respectul pe care vi-l port…. 

        Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica: Sigur ca da!   

        Domnul consilier Bobârnat Radu:Concluziile sunt ca aveti tot ce va trebuie!? 

        Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Concluziile Casei Judetene de Asigurari de Sanatate… 

        Domnul consilier Bobârnat Radu:Atunci  medicii de ce zic ca nu exista!? 
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        Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Cui? Cui? 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: In actele pe care vi le adreseaza d-voastra. 

        Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Si cand vreodata am spus nu  achizitionarii de medicamente in timp util?! 

Ba , mai mult de atat,  nu a existat absolut  nici o clipa , nici o sincopa, care ar fi 

periclitat major starea de sanatate a unui pacient, nici o clipa nu a existat asa ceva! 

Atat in ceea ce priveste capacitatea de investigare…. 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: Faceti economie la „chestiunea asta” , 

domnule doctor? 

        Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Nu, respect o disciplina financiara. 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: Atunci, de ce se ajunge sa fiti la limita cu 

reactivii si medicamentele? 

        Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  La care limita? 

        Domnul consilier Bobârnat Radu:La „limita de jos”, cand ar trebui sa fiti 

undeva la limita medie. 

        Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Stati o secunda! Repet intrebarea, considerati ca vreo clipa  capacitatea de 

investigare medicala a unui pacient in Urgenta, respectiv  capacitatea oferirii 

medicatiei de urgenta  a fost vreodata periclitata sau chiar pusa in pericol ? 

        Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :  “Ma scuzati! Am sase 
prezentari toate urgente  la UPU  al Spitalului Husi, în ultimul an si jumatate. 
Ultima oara era si sa mor, in șoc anafilactic. Daca sunteti asa de, va doresc 
atunci sa ajungeti ca mine sa vedeti cum este!” 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, imi pare rau domnule consilier, dar nu 

despre dvs.am râs , ci de faptul ca il contraziceti pe domnul director , 
         Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :   Daca m-ati lasa sa 
termin ar fi foarte bine, da? 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Poftiti! 
         Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :   “Interventiile au fost și la 
1 noaptea si la 3 dimineata, am  fost si operat. Nu a fost niciodata  
problema  sa lipseasca  reactivi. Radiografia  facuta, inclusiv adrenalina 
care se spune ca prin oras  nu se gaseste, la soc anafilactic  mi s-a 
administrat , nu am ce sa  zic. Deci, de 6 ori intr-un an si jumatate am fost la 
UPU la Spitalul Husi si de fiecare data  cu probleme grave de sanatate. Si 
am fost tratat cum trebuie”. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu:  Vreti sa-l sustineti, am crezut ca…. 
         Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Nu-l sustin, dar asa a fost. 
         Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Daca imi dati voie? Inclusiv “sustinerea” este complet documentata, si va 
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rog sa ma invitati in mod constant la sedintele dvs. care privesc problemele 

Spitalului , va rog! Nu pot eu sa ma autoinvit. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu:   Dar dvs. puteti veni ori de cate ori 
aveti proiecte , nu trebuie sa fiti invitat. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule 
Bobârnat, nu ca....! 

         Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Si mi s-au facut toate 
investigatiile. 
 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:  “Dar sunt pacienti care nu au norocul  
d-voastra!” 
           Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru :  “Ba, cu toti pacientii 
sunt la fel. Cand am fost eu, mai erau pacienti. Era si un batrân de la 
Chersăcosu , operat de 4 ori, veneau asistentele din doua în doua ore si-i  
schimbau patul,  pijama curata, cearceaf curat, era acolo de 3 saptamani, 
deci stiu ce spun. Isi fac foarte bine treaba. V-am spus, eu am fost la UPU 
Husi de 6 ori în descurs de un an si jumatate. Stiu ce spun.”  
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu vorbesc de reactivi, si stiu ce spun, 
pentru ca sunt documente , sunt documente oficiale unde  se spune “lipsa 
reactivi”. 
         Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  Stati o secunda, documente oficiale? Sunteti avocat si cunoasteti foarte bine, 

poate chiar mai bine decat multi dintre cei care ne inconjoara, “diferentele de 

nuanta”. Eu am adresat foarte clar o intrebare : Considerati ca in vreun moment 

capacitatea Spitalului de a investiga un pacient in Urgenta, a fost periclitata, da sau 

ba? Eu nu am spus de analize de rutina sau care fac un diagnostic diferential de 

finete, in Urgenta unde se transeaza clar, intre a fi sau a nu fi.  Raspundeti-mi va 

rog la aceasta intrebare! 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: Dvs.veniti cu alta intrebare, eu nu v-am 

acuzat ca ar fi existat un asemenea risc, eu v-am spus ca nu sunt reactivi.  

         Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  “Si as dori, asa cum am discutat noi in urma cu cateva zile, va rog frumos, 

aceste chestiuni pe care le purtam  raportat la activitatea pe care o desfasoara 

Spitalul Husi , sa treaca cu mult peste “discursul politicianist de doi bani”. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu:Cine are discurs politicianist? 

         Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :  “Nu, am zis de principiu, nu  am acuzat pe nimeni de absolut  nimic.” 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnul 
director, vi s-au adresat niste intrebari, ati dat raspunsuri. Daca ar fi alt 
director la Spital , nu ar fi dat raspunsuri. Discutiile care sunt legate de 
Spital intre mine si dvs.,  cred ca sunt aproape zilnice ,verificam activitatea 
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si eu nu cred ca la ora actuala  activitatea Spitalului nu se desfasoara in 
conditii normale. Este loc de mai mult, sunt de acord cu asta, dar ca peste 
tot, si pentru asta depunem eforturi sa imbunatatim acest act medical. 
Deocamdata, este un principiu, avem aici o doamna doctor, si poate sa ne 
spuna daca la dumneaei vin pacienti sanatosi sau pacienti bolnavi? 
        Doamna consilier Nacu Mihaela : Pacienti bolnavi, normal! 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Pacienti bolnavi 
, unii pot sa aiba o boala mai de lunga durata, la altii  poate le  descoperim 
mai tarziu rezultatul,altii putem sa-i tratam pe loc. Vorba era alta dar nu 
vreau sa spun acuma. 
        Doamna consilier Nacu Mihaela : Va dau un exemplu, am fost si eu in 
spital , m-am intalnit cu domnul manager,  cu hipertensiune arteriala , luni 
dimineata, depistata 180, si domnul manager m-a intrebat unde ma duc? 
Am spus ca la doamna dr.Moraru , pentru ca nu avem cardiolog. 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este vina mea 
ca nu avem cardiolog? 
        Doamna consilier Nacu Mihaela :Nu!. 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este vina lui ? 

        Doamna consilier Nacu Mihaela :Nu!. Norocul este ca totusi doamna 
doctor ne salveaza, intelegeti? Nu este vina nimanui. 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Va spun, efectiv, 
cate discutii am avut cu cei de la Cardiologie de la Iasi, intamplator ii 
cunosc datorita altor probleme , “sa-mi indrume” un rezident, aici, la Husi, 
“sa-mi indrume” un medic.Nu vor! 
         Doamna consilier Nacu Mihaela : Dar domnul manager a vorbit de 
asigurarea unui mijloc de transport pentru mai  multi medici. Este si asta o 
varianta. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este o varianta 
pe care v-a trebui sa o gandim tot la modul asta. 
         Doamna consilier Nacu Mihaela : Poate asa vom gasi si un medic 
oftalmolog, si un cardiolog. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Daca  va 
aduceti aminte, domnii de la Curtea de Conturi ne-au pus niste probleme, pe 
care le-am castigat tot intr-o Instanta, ca am decontat niste ordine de 
deplasare la niste medici care veneau si faceau garzi la Husi, si chirii. 
        Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnul director stie foarte bine ca a existat 

o sincopa in aprovizionarea cu reactivi..... 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Domnule consilier , am intrebat  foarte clar,….. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:  ......nu am spus ca dvs. ati pus in pericol 

pe cineva. 
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          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi :….va ofer spre stiinta un proces verbal incheiat de Directia de Sanatate 

Publica. Am intrebat  foarte clar, considerati ca in vreun moment capacitatea 

Spitalului de a investiga un pacient in Urgenta, a fost periclitata, da sau ba? 

 

 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar nu despre asta este vorba. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Numai o secunda! Exista un laborator de analize medicale unde se pot lucra 

analize hematologice de urgenta, totodata, exista si un backup, cand activitatea 

acelui laborator sufera sincope 1-2 ore, la noi sunt de scurta durata, exista un 

“analizor” in CPU perfect capabil de a oferi toate datele necesare unui medic 

urgentist de a  discrimina  intre urgenta si non-urgenta. 

          Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : Mie, in 15 minute mi-au 
venit rezultatele. 
          Doamna consilier Patrascu Luiza: Pot sa confirm, pe data de 11 am fost dusa 

la Urgenta , mi s-au facut toate investigatiile necesare. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Dar pana sa vina analizele de la laborator, dureaza 15-20 de minute, 

“analizorul” spune clar…. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu toti  pacientii  au norocul d-voastra. 
D-voastra ati fost mai norocoasa! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu zic asa, 
inca Spitalul asta, inca, pot sa spun ca face fata la nivelul tuturor spitalelor 
de rezolvare a tuturor cazurilor din Moldova, inca isi pastreaza, nu stiu daca 
intamplator ati umblat si pe la alte spitale din tara, dar v-as invita  numai 
odata sa mergeti la “Parhon” la et.II, sau la triaj la “Parhon” si vedeti atunci 
cand vine cineva si ma intreaba pe mine – Domnule primar , chiar si dvs. 
stati aici  6 ore fara sa va vada cineva? Eu zic ca, inca la Husi lucrurile merg 
bine, este loc de mai bine, asta este o discutie pe care o port zilnic. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Despre asta era vorba, sa se asigure 

continuitatea cu reactivi si medicamente. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Se asigura , si repet intrebarea a trei oara, nu mi-ati raspuns! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule 
director, va rog! Sa trecem mai departe cu discutarea ordinei de zi. Daca 
reusim sa mentinem Spitalul, sa acordam niste facilitati medicilor pe care 
dorim sa-i aducem, specialistilor pe care dorim sa-i aducem, 2-3 specialisti, 
pe niste “ramuri” acolo care sunt absolut  necesare, si daca putem sa-i 
facem sa colaboreze intre ei, sa nu se “manance”  unul  pe altul, incat sa fie 
alungat ala care vine , va dau un exemplu, daca tot  s-a discutat de 
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cardiologie , s-a intamplat inainte de Revolutie , am avut un medic  in Husi ,  
se chema Gigi Pleșea , a fost un foarte bun cardiolog pentru Franta, un 
foarte bun cardiolog pentru Piatra-Neamt, pentru Bicaz, pentru sectia de 
interne de la Husi, este vorba dinainte de Revolutie, cam atunci a plecat, nu 
a fost bun. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: A plecat dupa Revolutie, in 1996-1997. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu mai stiu, 
dar a fost un medic foarte bun.Eu stiu foarte multe, poate nu stiti, cand m-
am dus in hol la Pediatrie , ma chemase 200 de mame cu copii, de ce 
pleaca o doamna doctor?! Asta este ! Suntem pe un deficit de medici in 
Romania . 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: De asta i-am spus domnului director, cand 

are probleme sa vina sa solicite ajutor , sa ne  expuna problemele spitalului . 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar eu va 
spun, din punctul de vedere al medicamentelor, al reactivilor, verificam 
saptamanal, nu au fost sincope de aprovizionare. Eu sunt absolut  de acord, 
nu ma pricep la medicina, dar cand vad ca pui  7 antibiotice, 7 medicamente 
pentru acelasi lucru , pe o foaie de observatie, atunci imi pun intrebarea : Ce 
se cheltuie atat? Poate nu as fi vazut lucrurile acestea, dar intamplator , am 
sotia mea care este medic de familie, vin pacienti cu recomandari din 
spitale , si ea le transcrie retetele, si imi pun intrebarea: De ce punem  toate 
antibioticele astea ?  
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Si raspunsul ? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Poate unul 
dintre ele “prinde”.  Ma gandeam ca sunt  alte problemele la Spital care ar 
trebui rezolvate mai repede,din punctul meu de vedere,  dar astea sunt 
discutii pe care le port  zilniz, zilnic. 
          Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi : La purtam zilnic. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu este zi in 
care sa  nu-l sun. 
           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 „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :  
                  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X -  -  



79 | P a g e  

 

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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
foloseste 

platforma  

online de 

video 

conferinta 

- - 

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). 

 

           30.IV.Proiect de hotarare nr.426 din 24.11.2022(înscris  suplimentar pe 

ordinea de zi)  privind aprobarea  proiectului  “Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, in vederea finantarii acestuia in 

cadrul  Planului Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – 

Sănătate - Investiția   I 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- 

Investiția specifica I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului 

de infecții nosocomiale , apelul de proiecte MS-0024,  si aprobarea   

cheltuielilor legate de proiect – initiator primarul municipiului Husi.         

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania   

prezinta avizele pentru acest proiect de hotarare.                       



80 | P a g e  

 

• 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. 

•  Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 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 Catalina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotarare? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: O observatie doar,  si acest proiect a sosit  

destul de tarziu, domnule primar! 

           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : 

Ne cerem scuze, luni dimineata trebuie sa-l depunem si de asta l-am introdus 

suplimentar pe ordinea de zi.  

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar trebuia  facut mai repede, acuma .... 

            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : 

Au fost unele  probleme , s-a discutat cu proiectantul, consultantul, proiectul 

trebuie depus luni dimineata. 

          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi : Este un proiect de  “2 milioane de euro”, este mai bine sa previi decat sa 

tratezi. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, dar trebuia  facut mai repede. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : M-am gandit acuma, as vrea sa-l intreb pe 

domnul manager .... 

          Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi :  Medic , functiile sunt  trecatoare , dar medic am sa raman. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : La ora actuala sunteti manager?! 

           Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi :   Vorba cuiva, “nu din manager am devenit doctor, ci din 

doctor am devenit manager”. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Intrebarea mea este, daca s-ar infiinta o 

sectie de cardiologie, ati gasi sa vina un cadiolog? 

           Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi :   Avem asta in Planul de Strategie.  

            Doamna consilier Nacu Mihaela : Poate macar asa s-ar gasi 1-2 cardiologi 

si pentru Husi. 
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           Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi :   Si eu imi doresc foarte mult acest lucru.  

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna 
doctor, sa stiti ca mai avem si “alte discipline”, am discutat cu medici si stiti 
ce mi-au spus :  Stiti ceva, eu imi fac contract cu Casa de Asigurari , am 
cabinet privat , si castig 400- 500 de milioane pe luna. 
          Doamna consilier Nacu Mihaela :Da, si vin „la privat.” Am platit eu,ieri, 400 

lei. 

           Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi :  Nici domnul primar nu are de unde sa stie, dar mi s-au 

adresat 2 tineri huseni,  2 tineri huseni, sot si sotie, rezidenti ambii, din nefericire, 

din nefericire ca nu sunt specialisti,  iar legislatia nu permite incadrarea lor nici 

macar pe competente limitate. Mi s-au adresat, am avute niste discutii cu 

dumnealor saptamana  trecuta.  

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Rezidenti in ce an ? 

           Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi: Rezidenti in cardiologie, ea trece in anul V peste o luna de 

zile, el trece in IV. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Mai are un an. 

          Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi: Da. Totodata, fosta Ordonanta 13/2008, modificata de 

Ordonanta 18/2009, supranumita “ legea  rezidentiatului”, ea nefiind o lege, 

specifica faptul ca “medicii rezidenti incepand cu anul III de pregatire pot fi inclusi 

in linia de garda, fiind supervizati de la domiciliu”. Pentru a-i putea coopta  si a le 

da ceva in limita bazei legale , le-am propus sa-i  incadrez cu “contract de garzi pe 

timp partial”, fiindu-le supervizata activitatea de catre medicii internisti cu 

experienta. Atat pot sa fac pentru ei, cu parere de rau, daca as putea i-as angaja ieri, 

nu maine, dar legislatia nu-mi permite. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule 
director, Spitalul Municipal Husi scoate la concurs un post de rezident pe o 
anumita specialitate, se da un examen si castiga un cetatean care vine si 
incheie un contract cu Spitalul din Husi , din cate stiu se si deconta o parte 
din activitatea unui rezident, care o facea. 
          Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi: Nu i se deconta, cheltuielile de personal se faceau prin 

intermediul Spitalului. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asa ceva. Din 
punctul meu de vedere cred ca poate fi imbunatatita legea. 
          Domnul dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi: Exista o hotarare a Inaltei Curti de acum cativa ani, au fost discutii  referitor 

la  rezidentul care ar trebui sa vina la post, incheind un act aditional la contractul de 

incadrare. 



82 | P a g e  

 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu se mai poate 
asa. 
         Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi: Stiu, de ani de zile este chestia asta. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Astazi , venind 
de la Bucuresti, ascultam la radio, s-a modificat legea,cei care au implinit 18 
ani sa poate fi soferi de tir daca isi iau examenul. Nu are nici o legatura , dar 
ca o comparatie. Eu cred ca putem sa intervenim aici , prin factorii pe care-i 
avem, avem un parlamentar, din cate stiu este presedintele Comisiei de 
Sanatate, din  Senat…. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu din Senat, din Camera Deputatilor. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: ....din Camera 

Deputatilor, nu are importanta, tot in Parlament este. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Este o diferenta. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sa vedem un 
cadru legislativ, sa imbunatatim putin aici, pentru ca stiti cum este, vin,iau, 
pleaca, noi scoatem posturi  la concurs, sa gasim o varianta sa-l stimulam 
pe cel din anul III, din anul IV, care este aproape de terminarea studiilor. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu:Domnule primar, astia nu au studiile 

desavarsite, nu poti sa-l angajezi ca si cum ar fi un medic specialist. 

        Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi: In garzi se poate, cu “supervizare”. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: In garzi, dar si acolo cu „supervizare”. 

         Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi: Dar asa am si spus, cu „supervizare” de la domiciliu. 

         Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi: Daca imi permiteti, nu as vrea sa considerati  ca duc  in derizoriu discutiile 

din sedinta dvs., …. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:Sa nu o faceti! 

           Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal 

“D.Castroian” Husi:…insa dvs. ati mentionat bine la un moment dat de  acele 

zvonuri referitor la reactivi si medicamente, alea informatii valide nu ar fi , dar 

acelea au aparut intr-un organ de presa , administrat chiar de un “amic al nostru”, 

nu am de ce sa spun altfel,  care….. 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: Acolo nu au fost zvonuri, au aparut pe cale 

oficiala. 

         Domnul dr.Popa Bogdan -Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 

Husi:….s-a adresat in vederea unei interventii chirurgicale care a suferit-o sotia 

dumnealui , Spitalului Municipal Husi. Ma intreb si eu, cum de? Daca este totusi un 

Spital care chiar “nu are nimic”! 
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           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 „prin ridicarea mâinii” 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 - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
utilizează  

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

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). 

 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania  : Daca 

nu mai sunt alte subiecte de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  
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ordinare  a Consiliului Local  al  Municipiului Huşi  din data de  24 noiembrie  

2022 .  
              

 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL ,   

                   Toma Cătălina Tania                                              jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

 

 

 

 
 

     Întocmit, 

     Consilier  

 Anișoara Oprea  

 

 

 

 

 

 

 

 


