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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  31 ianuarie  2022 în cadrul  ședinței  ordinare   a Consiliului 

Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului 

Huşi nr.63 din 25.01.2022 

 

 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.63 din 25.01.2022  a fost convocat  

în   ședință ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  31 ianuarie 2022  , 

ora  15,00. 

            Lucrările ședinței  s-au  desfășurat  prin mijloace electronice utilizând o platformă  

online de videoconferință  și prin prezența fizică la sediul Primăriei Municipiului Huși  a unui  

număr de  2 ( doi )consilieri   locali (președintele de ședință – doamna  consilier  Matei Gabriela  ,  

domnul  consilier  Ioan Iacob ). 

           La şedinţa participă : primarul municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan , doamna ec.Botez 

Maria – director executiv la Directia Administratie Publica Locala , doamna consilier local Matei 

Gabriela – presedinte de sedinta. 

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

Economica,  ing. Dumascu Emanoel –sef Birou Tehnic, ec.Sirghe Aurora – sef Birou 

Managementul Proiectelor, Integrare Europeana, ing.Popa Neculai – administrator SC 

Ecosalubrizare Prest SRL Husi , ing.Rotaru Teodor – administrator SC Parcuri Verzi & Urban 

Trans SRL Husi, ing.Damian Valerică – Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana, 

ing.Mircea Claudiu – Directia Urbanism,  jr. Nastasă Aniondra – Directia Asistenta Sociala Husi,  

 d-na Bahnariu Liliana  – Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, 

Informatizare , d-na Dumăscu Adriana – Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor 

Publice, Informatizare, d-na Nica Liliana  - consilier, Birou Administratie Publica Locala, Relatii 

cu Publicul, domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi. De 

asemenea , la sedinta  a participat si un reprezentant al  presei  locale ( fizic). 

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

25.01.2022   a Dispoziţiei nr. 63 din 25.01.2022. 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   : 

Buna ziua,  prezența se face prin mijloace electronice utilizând o platformă online de 

videoconferință , prin apel nominal, dar și  prezența “fizic” in sala de ședință,   constatând  că 

“sunt prezenţi” la şedinţa un număr de  17  consilieri  locali , din care:  

 

 

____________________ 
*Corjinschi Ioan Alexandru – vezi pag.nr.3 din pv.sed.CL din 31.01.2022 

**Filip Cosmin Adrian - vezi pag.nr.11  din pv.sed.CL din 31.01.2022 
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• 15 consilieri  prezenti on-line ;  

•   2 consilieri   locali “prezenti fizic” la sediul Primariei municipiului Husi, 

(președintele de ședință – doamna  consilier local Matei Gabriela , domnul consilier 

local  Iacob Ioan  )  

➢  2 consilieri  locali lipsesc  – domnul consilier local Corjinschi Ioan Alexandru*, 

domnul consilier  local Filip Cosmin Adrian**. 

            Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   :  

Revin la domnul consilier Corjinschi , v-ati putut conecta?  In urma apelului nominal , la sedinta 

de astazi sunt prezenti un numar de 17 consilieri.Se constată că şedinţa este legal constituită. 

             D-na Dumăscu Adriana – Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, 

Informatizare : Domnul Corjinschi, ne auziti? Pare conectat , dar nu-l vedem pe camera. 

            Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   : 

La sedinta de astazi sunt prezenti un numar de 17 consilieri.Se constată că şedinţa este legal 

constituită. 

 

            Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna noiembrie 2021 , luna 

decembrie  2021, ianuarie 2022 ) a fost ales  doamna consilier Matei Gabriela. 

 

          Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   

Pentru inceput , as dori sa supun aprobarii procesul verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare din 

28 decembrie 2021. 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   

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

cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  28 decembrie  2021 ? 

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  28 

decembrie   2021.  

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   : 

Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru 
absent* – incerca sa se conecteze  , dar nu se 

vedea pe camera 

5 Filip Cosmin Adrian absent** – nu era conectat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 
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10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           

   Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   :   

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  

28 decembrie  2021   fost adoptat cu  17 voturi”DA). Domnul consilier local Corjinschi Ioan 

Alexandru incerca sa se conecteze  , dar nu se vedea pe camera, domnul consilier local Filip 

Cosmin Adrian  nu era conectat. 

              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Inainte de a trece la ordinea de zi , am o 

rugaminte, va rog sa precizati care sunt consilierii absenti pentru ca, pe ecran nu apar ?!  Eu nu 

vad toate persoanele pe ecran ,de asta zic. 

             D-na Dumăscu Adriana – Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, 

Informatizare : Domnul  consilier Corjinschi s-a conectat , dar nu se vede pe camera. 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Am precizat faptul ca , urmare  apelului  nominal ,  sunt prezenti 17 consilieri ( fizic si online), 

intre timp domnul consilier Cojinschi Ioan Alexandru s-a conectat* . Sunt prezenti un 

numar de 18 consilieri locali .  

            Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru: Doamna , va aud perfect, am o problema cu 

internetul, nu  merge bine, dar va aud perfect. 

            Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Acum , singurul consilier local care lipseste , in acest moment , este domnul  Filip Cosmin 

Adrian. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin : Va rog sa-mi permiteti, legat de procesul verbal din 

28.12.2021 ! 

            Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: Da, 

va rog.! 

            Domnul consilier Țocu Cătălin : “Am rugamintea , catre secretariatul tehnic , sa-mi puna 

la dispozitie un “suport optic” cu procesul verbal al sedintei, pentru ca, am vazut s-a consemnat 

exact ce s-a discutat la sedinta trecuta dar, vreau sa va spun ca am facut obiectul unei 

“bălăcăreli” in presa locala, dupa “o luare de pozitie” la unul dintre punctele sedintei anterioare. 

Era vorba despre ceia ce se intampla la Sala de Sport. In procesul verbal s-a consemnat exact , 

insa in Cotidianul “Vremea noua” lucrurile au fost prezentate “trunchiat”. Dupa prezentarea unui 

articol din asta, șoc - consilierii vor sa evacueze centrul de vaccinare - am facut obiectul unor 

“invective”, unor acuze nejustificate din partea unor cetateni, atat in mod nemijlocit , adica 

direct, cat si  pe pagina cotidianului “Vremea noua”. O rog si pe doamna, banuiesc ca doamna, 



Page | 4  

 

de la Vremea noua, doamna Alina Darie este in legatura cu noi, stiu ca participa la sedintele 

noastre on-line, o rog sa prezinte exact ceia ce s-a discuta, pentru ca daca transformam , nu 

trebuie nici sa politizam lucrurile, sa le prezentam “curat”, in concordanta  cu veridicitatea celor 

discutate, nu punem, nu facem fantezii , pentru ca putem afecta o persoana sau alta. Uitati-va pe 

pagina din ziua cand a fost publicat acelor articol, vedeti ce scriu oamenii despre mine, 

“îmbuibatul” care vrea sa vrea sa joace fotbal la Sala de Sport. Nu este un adevar, eu am 

prezentat lucrurile intr-o alta natura. De aceia, ca sa nu va retin foarte mult, va rog sa-mi puneti 

la dispozitie “suportul optic” cu inregistrarea sedintei si voi  discuta  cu cei de la “Vremea noua”. 

Nu mai sunt de acord, este nu stiu a cata oara cand se intampla asa ceva. As fi vrut o pozitie 

oficiala din partea Consiliului Local , sau o vom lua impreuna, poate si dvs. ati fost afectati. Am 

inteles, trebuie sa aducem laude nu stiu cui, dar nu in modalitatea asta, afectand interesele unor 

alte persoane. Stiti bine ca, am fost extrem de elegant. Va multumesc!” 

           Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala   : 

Avand in vedere ca este desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul doamnei 

consilier Matei Gabriela – presedinte de sedinta.   

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Buna ziua!  Ordinea de zi v-a 

fost comunicata,   sedinta ordinara  de astazi , 31 ianuarie 2022,  are inscrise  pe ordinea de zi  un 

număr de  41   puncte  si punctul Diverse.  De asemenea , exista propuse suplimentar pe ordinea 

de zi un numar de 2(doua) proiecte de hotarare : 

         I.Proiect de hotărâre nr.41  din 27.01.2022 – (completare ordine de zi sed.CL din 

31.01.2022 ) - privind aprobarea cuantumului taxei  speciale de salubrizare  ce  se va  utiliza  

pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.02.2022  în  cazul   persoanelor fizice -

utilizatori casnici  , initiator primarul municipiului Husi. 

          II.Proiect de hotărâre nr.42  din 27.01.2022 – (completare ordine de zi sed.CL din 

31.01.2022 ) privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de 

învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul Huși,județul 

Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții 

“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene 

nerambursabile - initiator primarul municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Supun la vot ordinea de zi , 

completata.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.               

            Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian absent – nu era conectat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 
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10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

          
        Președintele de ședință , doamna  consilier  Matei Gabriela :  Ordinea de zi  

completata a fost aprobată cu   18  voturi  DA). 

 

Ordinea de zi are urmatorul continut: 

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

Huși din data de  28 decembrie 2021. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.15 din 20.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021  , ca sursa de finantare  a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 – inițiator primarul municipiului 

Husi. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.16 din 20.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar in suma de 1785,72   mii  lei rezultat din executia bugetelor  de venituri si 

cheltuieli ale activitatilor finantate integral  din venituri proprii la data de 31.12.2021– 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.19 din 20.01.2022  privind modificarea Anexei la Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 194/24.06.2021 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala 

pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara 

personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi– inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.20 din 20.01.2022  privind modificarea Anexei la Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 195/24.06.2021 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 19/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala 

pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi– inițiator 

primarul municipiului Huși. 
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6. Proiect de hotărâre nr. 21 din 20.01.2022  privind modificarea Anexei la Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr.  196/24.06.2021 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala 

pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.17 din 20.01.2022 privind modificarea statului de funcții al 

personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Huși 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.18 din 20.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST 

SRL HUSI pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 27 din 21.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a   

SC "Parcuri Verzi  & Urban Trans " SRL  pentru anul 2022 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr. 28 din 21.01.2022 privind aprobarea plății sumei de  155.809,00  

lei fără TVA reprezentând  contribuția UAT Huși la cofinanțarea costurilor eligibile ale 

proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, 

a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui , Bârlad, Huși și 

Negrești din județul Vaslui” pentru perioada  2018-2020 , - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.29 din 21.01.2022 privind aprobarea  includerii in bugetul local, a 

sumei de 200.000 lei,  in vederea   acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI “CLUBUL 

SPORTIV HUȘANA” – inițiator primarul municipiului Huși. – amânat de la discuții(vezi 

pag.nr.31 din pv.sed din 31.01.2022) 

 

12. Proiect de hotărâre nr.30 din 21.01.2022 privind alocarea  unui ajutor financiar în sumă de  

100.000 lei  către Parohia “Sf.Dumitru”  Huși – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 34 din 25.01.2022  privind aprobarea sumei de 91.500 lei cu TVA 

pentru realizarea unei documentatii tehnice -  Studiu de Fezabilitate  in vederea realizarii 

obiectivului de investitii “ Construirea de locuinte colective in municipiul Husi,judetul Vaslui 

– inițiator primarul municipiului Huși. 

 

14. Proiect de hotărâre nr.02 din 13.01.2022  privind aprobarea realizarii de documentatii 

tehnice  in vederea   accesarii unei finantari  pentru realizarea unui Parc de Panouri 

Fotovoltaice in Municipiul Husi – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 03 din 13.01.2022   privind aprobarea bugetului proiectului cu 

finantare europeana nerambursabila “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui 
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Centru Multifuncțional în ZUM 1” SMIS 138389, accesat in cadrul Apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1  si a contributiei proprii – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

16. Proiect de hotărâre nr.04 din 13.01.2022   pentru aprobarea bugetului proiectului –

“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in 

Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL 

HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1” – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

17. Proiect de hotărâre nr. 23 din 20.01.2022  privind aprobarea cuprinderii in bugetul 

local a creantei bugetare stabilita in sarcina UAT Municipul Husi prin Nota de Constatare 

163685/23.12.2021 pentru proiectul "Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi 

bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 123567 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.24 din 20.01.2022  privind cuprinderea in buget a creantelor 

bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in notele  de constatare cu 

nr.163682/2021 si nr.163683/2021, inregistrate la institutia noastra cu numarul 323 la 

data de 05.01.2022, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea 

infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir” cod SMIS 122165- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.25 din 20.01.2022  privind aprobarea cuprinderii in buget a 

creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in nota de constatare 

nr.163688/2021, inregistrata la institutia noastra cu numarul 322 la data de 05.01.2022, 

pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie 

Castroian din Huși” Cod SMIS 126737  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

20. Proiect de hotărâre nr. 26 din 20.01.2022 privind aprobarea  actualizarii indicatorilor  

tehnico economici pentru obiectivul   "Dezvoltare Terminal de Transport Public si Statii 

de Incarcare Autobuze" prevazuti in HCL 112/2019 si finantarea din bugetul local a 

majorarii valorii lucrarilor, ca urmare a realizarii Proiectului Tehnic pentru lucrarile la 

acest obiectiv, in cadrul proiectului  "Reducerea Emisiilor de carbon in Municipiul Husi 

Bazata pe Planul de mobilitate Urbana durabila" cod SMIS 123567126737  - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

21. Proiect de hotărâre nr.35 din 25.01.2022 privind aprobarea realizării de documentații 

tehnice în vederea accesării unei finanțări pentru lucrări de eficiență energetică si 

reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale în cadrul Programului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR) - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

22. Proiect de hotărâre nr.07 din 14.01.2022    privind  includerea in bugetul local  a sumei 

de 17.860,50 lei , reprezentand  cotizația   de membru  al Asociației  Municipiilor din 

România, datorată  de  municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2022   - inițiator 

primarul municipiului Huși. 
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23. Proiect de hotărâre nr. 08 din 18.01.2022  privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru Programul Cadru de Conformare  în vederea  obţinerii   vizei anuale  la  

Autorizaţia   sanitară de funcţionare a  Spitalului   Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

24. Proiect de hotărâre nr. 14 din 19.01.2022  privind stabilirea numărului de veterani şi 

văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane 

persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în 

comun, pe raza municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

25. Proiect de hotărâre nr.05 din 13.01.2022   privind   aprobarea Planului  de actiuni si 

lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru  anul  2022- 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

26. Proiect de hotărâre nr.06 din 13.01.2022  privind aprobarea, pentru anul 2022, a 

numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu  contract 

individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului 

nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

27. Proiect de hotărâre nr.09 din 18.01.2022    privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi  

în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

28. Proiect de hotărâre nr. 10 din 18.01.2022   privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea serviciilor sociale specializate  de  Asociaţia Congregaţia Surorilor 

Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4,  în 

anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

29. Proiect de hotărâre nr. 11 din 18.01.2022   privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas 

Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2022- inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

30. Proiect de hotărâre nr.12 din 18.01.2022  privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Congregaţia Surorile 

Săracilor Pr.Vicenzo Morinello  în anul financiar 2022- inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

31. Proiect de hotărâre nr. 13 din 18.01.2022  privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Fundația Star of Hope România   în 

anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

32. Proiect de hotărâre nr.01 din 13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

“Locuință P+M, amplasament :  municipiul Huși, Șoseaua Huși-Iași nr.5.K, județul 

Vaslui, beneficiar Gogoașă Adrian – inițiator primarul municipiului Huși. 
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33. Proiect de hotărâre nr.32 din 21.01.2022  privind declararea unui  teren  situat  în 

intravilanul  municipiul Huși ca bun  de uz și de interes public local - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

34. Proiect de hotărâre nr.38 din 25.01.2022  privind aprobarea alipirii  terenurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 71231  în 

suprafață de 300  mp  și  cu numărul cadastral 71239  în suprafață de 300  mp , situate în 

Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

35. Proiect de hotărâre nr.22 din 20.01.2022  privind aprobarea închirierii   prin licitaţie 

publică a terenului în suprafață de 19,50 mp situat  pe strada General Teleman 

nr.1.A,teren  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în proprietatea 

municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

36. Proiect de hotărâre nr.33 din 25.01.2022  privind  aprobarea  vânzării apartamentului  

situat în  municipiul Huşi, strada  Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.B,et.1,ap.25 , aflat în 

proprietatea municipiului Huși   , către domnul Băcăuanu Dănuț , actualul  chiriaş - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

37. Proiect de hotărâre nr.36 din 25.01.2022  privind  aprobarea  vânzării apartamentului  

situat în  municipiul Huşi, strada  1 Decembrie  nr.18 , bl.13,sc.B,parter ,ap.1 , aflat în 

proprietatea municipiului Huși   , către Palcu Mariana și Palcu Lucian, actualii  chiriaşi - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

38. Proiect de hotărâre nr.31 din 21.01.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în 

vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, 

situat în strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, către actualul chiriaș, domnul Țenu 

Petru - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

39. Proiect de hotărâre nr.37 din 25.01.2022  privind închirierea directă a unei suprafețe de 

teren de 5600 mp , proprietate publică a municipiului Huși, situată în Huși, strada Recea 

nr.1.A, pentru interes public - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

40. Proiect de hotărâre nr.39 din 26.01.2022  privind  aprobarea   vânzării directe  a  

terenului în suprafaţa de  495,0 mp ,  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, 

situat în strada  Dacia nr.59, catre domnul Botezatu Ionel și soția acestuia  doamna 

Botezatu Mihaela - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

41. Proiect de hotărâre nr.40  din 26.01.2022  privind  închirierea  imobilului situat   în 

municipiul Huşi, strada A.I.Cuza nr.35 ,  către doamna Ciobotaru Ana Maria  - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

42. I.Proiect de hotărâre nr.41  din 27.01.2022 – (completare ordine de zi sed.CL din 

31.01.2022 ) - privind aprobarea cuantumului taxei  speciale de salubrizare  ce  se va  

utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.02.2022  în  cazul   persoanelor 

fizice -utilizatori casnici  , initiator primarul municipiului Husi. 
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43. II.Proiect de hotărâre nr.42  din 27.01.2022 – (completare ordine de zi sed.CL din 

31.01.2022 ) privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului general pentru 

obiectivul de învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în 

Municipiul Huși,județul Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal constituite, prin 

Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri 

guvernamentale, fonduri europene nerambursabile - initiator primarul municipiului 

Husi. 
 

Se trece la discutarea pe  puncte a ordinei de zi : 
 

2. Proiect de hotărâre nr.15 din 20.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021  , ca sursa de finantare  

a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 – inițiator primarul 

municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?  Da, va rog , doamna consilier Popa!  

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : As vrea sa ne lamureasca doamna director sau 

cine a facut propunerea de  repartizare a utilizarii excedentului bugetar, in primul rand  de unde 

provine diferenta de “1600 mii lei” inregistrata anul asta, pentru ca “1600 si ceva” era de anul 

trecut . De la ce proiecte , daca poate sa ni se spuna?! Am vazut unde este facuta propunerea de 

repartizare dar nu stim de la ce proiecte s-a inregistrat  acest excedent? 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :   Da, multumim! Va rog , 

doamna director! 

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

31.12.2021 , se inregistreaza acest excedent bugetar de 3275,92 mii  lei. Propunerea de 

repartizare a sumei a venit in contextul in care , dupa cum am explicat si in referatul de aprobare, 

la data de 31.12.2021 Municipiul Husi nu inregistreaza furnizori neachitati.La data de 

31.12.2021 exista doar o factura  catre ADIV de  195 mii si o factura  la “prestari servicii”  de 

3000 lei. Am explicat  tot in referatul de aprobare ca inregistreaza furnizori restanti din sume 

care urmau sa vina in conturile institutiei urmare depunerii cererii de plata pe Ambulatoriul de la 

Spitalul Municipal Husi , pe un proiect “Informatizare”, de asemenea o suma de 1.705.000 lei  pe 

PNDL. Suma de care dvs. ma intrebati de “1655” , am specificat, este aprobata la momentul 

respectiv, am specificat si care este Hotararea de Consiliu Local , este excedentul de anul 

anterior…. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu, eu v-am intrebat de excedentul de anul asta, 

inregistrat la 31 decembrie 2021? 

             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   Nu am inteles 

intrebarea!? 
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              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Am spus ca nu fac referire la excedentul 

anului 2020, ci la diferenta de “1600 si ceva” . 

             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   In anul financiar 

2021 s-a facut bugetul local pe venituri an curent 2021 + excedent an precedent 2020. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Da, am inteles, eu v-am spus, nu ma 

intereseaza acel “1655” ….. 

             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   Dar cum sa nu ma 

intereseze , doamna ?! 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :…ci diferenta de anul asta care s-a inregistrat, 

tot de “1600 si ceva”. 

              Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   O sa continui ce 

am inceput sa explic. Deci, in anul financiar 2021 au fost bugetate, fie cheltuieli “functionare”, 

fie “dezvoltare” pe venituri curente 2021 + excedentul, soldul care l-am inregistrat la 31.12.2020 

 s-a prezentat in cursul anului executia bugetara pana la data de 30.09. La 31 decembrie 2021 

constatam ca au fost facute incasari mai mari in anul 2021 fata de anul 2020 cu 

aprox.”douamilioanepatrusute” lei. In conditiile acestea, nu a fost cheltuit nici excedentul din 

anul financiar 2020, ca atare, excedent an 2020 + excedent 2021 = 3275,92 mii  lei  care va fi 

bugetat  impreuna cu venituri curente an 2022. 
            Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Directia Administratie Publica Locala : 

Vreau sa fac precizarea ca s-a conectat la platforma online de videoconferință  si domnul 

consilier Filip Cosmin Adrian**. Sunt prezenti la sedinta un numar de 19 consilieri. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Da, suntem 19 consilieri 

prezenti la sedinta. 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Directia Administratie Publica Locala : 

Domnule consilier Filip, va rog sa va deschideti camera, sa va putem vedea ! 
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Da, acum va vedem. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Da, eu aici nu am inteles un aspect, se prezinta 

furnizori neachitati , la  Spital , la Proiectul cu Ambulatoriul  de vreo “5 milioane si ceva”, ce 

repartizare nu se distribuie catre acest obiectiv, de  asta am fost nedumerita , si as fi vrut sa ne 

lamureasca doamna director. 
            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   Am mentioant ca 

este “furnizor restant” , iar la data intocmirii materialului care vi s-a pus la dispozitie, este in 

asteptare sosirea sumei de la….. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…..de la fonduri europene, pe 

care le asteptam sa vina ,  sa putem plati. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Multumim!   

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Noi, pe contractele de finantare 

cu  fonduri europene, dupa ce primim  banii de la Ministerul Dezvoltarii  sau al Fondurilor 

Europene, ii dam mai departe. Normal ca, nu am aceasta suma in buget prinsa din bugetul 

propriu. Dar daca ne uitam pe sumele care s-au incasat anul trecut , trebuie sa apreciem 

activitatea si sa multumim cetatenilor ca si-au achitat datoria, ar trebui sa multumim si pentru 

acele sume care au venit si de care nu stiam de la inceputul anului , iar in loc sa ne bucuram ca 

avem un excedent bugetar pe care putem sa-l putem folosi  anul acesta , tinand cont de ce cresteri 

de preturi sunt la energie, la utilitati, nu stiu de ce atata….?! 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Am cerut niste explicatii, domnule primar!  

Asta-i buna?! 
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumim!   
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             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   Numai un pic! Ati 

vazut, atat in referat cat si in proiectul de hotarare, a fost repartizat, am spus, detaliat, ca 

prefinantare, nu era cazul Ambulatoriul, plus cheltuieli neeligibile . Am specificat la fiecare 

proiect in parte. Ambulatoriul nu se incadreaza in cele 2 criterii pe care le-a prezentat Executivul 

si vi le supune spre aprobare. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Va multumesc! Trecem la 

vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 19 voturi”DA) . 

3. Proiect de hotărâre nr.16 din 20.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar in suma de 1785,72   mii  lei rezultat din executia bugetelor  de venituri si 

cheltuieli ale activitatilor finantate integral  din venituri proprii la data de 

31.12.2021 – inițiator primarul municipiului Huși. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?  Da, va rog , doamna consilier Popa!  

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : La acest proiect  de hotarare  am depus un 

amendament la Comisie , ca “excedentul inregistrat la Centrul Public de Desfacere  de 77,31 mii 

lei  sa fie preluat la bugetul local  pentru a fi utilizat la acoperirea cheltuielilor cu  serviciile  de 

curatenie de la Hala de lactate si carne, care se deconteaza din bugetul local …… 

            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   Nu, se deconteaza 

din bugetul Centrului Public de Desfacere. Eronat informati Consiliul Local. Este contract 

distinct. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : E vorba de ce se da la Ecosalubrizare, da? 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Care este intrebarea, doamna 

consilier? 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : ...... si  pentru acoperirea ……. 

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

respectul, noi toti cei din sala dar si cei care va asculta….. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Era vorba despre amendament si va rog sa ma 

lasati sa-mi exprim , sa pronunt amandamentul pana la capat, sa-l enunt! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :….si diferenta pentru acoperirea ratei de 

credit si dobanda la imprumutul pe care l-a angajat Primaria  pentru construirea Halei noi “. 

Discutia aceasta a mai fost purtata si prin anii 2012 – 2014 , excedentul sa fie folosit pentru 

rambursarea creditului  respectiv. Acesta este amendamentul propus de mine. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Supun la vot amendamentul 

propus de doamna consilier Popa . Da, domnule consilier  Bobârnat Radu!? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Inainte de a supune la vot amendamentul doamnei 

consilier  Popa, am si eu o intrebare catre doamna Trofin. Conform Art.71 alin.(4) -  excedentul 

bugetar pe anul anterior se reporteaza cu aceiasi destinatie. Asa este? 
             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   In ce sens? 

Dezvoltati un pic! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Art.71 alin.(4) spune ca excedentul se prinde in buget 

cu aceiasi destinatie, ce a fost la Cap.Dezvoltare ramane la cap.dezvoltare , cat a fost la 

Functionare ramane la functionare. 

            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:   Deci, nu, in 

referatul de aprobare de la bugetul local, chiar am scris, art.58 din Legea nr.273/2006, iar in 

articolul respectiv  spune : 

           a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

           b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă…..  

Dvs.invocati un articol din care lege? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Din Legea nr.273/2006, Art.71 alin.(4). 

          Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica:  Nu. 
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             Domnul consilier Bobârnat Radu : Intrebarea  este, sa nu avem neaparat un ..., vad ca la 

Spital este raportat un excedent bugetar de  „1.206.481”, din care „1.206.481” au ramas de la 

Cap.Functionare , la Sectiunea Functionare, si  28.291 de la Dezvoltare. Pentru anul acesta se 

propune o alta proportie intre cele 2 sectiuni. 

             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica: Anul trecut, Spitalul 

Municipal Husi a avut un excedent minim, nu stiu cu ce comparati, intr-adevar, in conditiile in 

care  exista o propunere a unei institutii cu personalitate juridica cu buget propriu, Executivul 

inainteaza mai departe propunerea care este preluata si in proiectul de buget care va fi supus 

dezbaterii si aprobarii consiliului local. Dar  sa stiti ca o sa ma uit si in Art.71, dar pentru 

“excedent”  se foloseste  acest art.58 din Legea nr.273/2006 . 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Eu din lege asa am inteles, ce ti-a ramas la Sectiunea 

Functionare , merge tot la functionare, ce este de la Dezvoltare, merge tot la Dezvoltare. 

            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica: La sfarsitul anului , 

cand se face inchiderea la Trezorerie, toate sumele se colecteaza intr-un singur cont, fie ca este 

excedent neconsumat, fie ca este functionare, oricand va pot pune documentele la dispozitie. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Am inteles, s-a schimbat proportia , de asta am spus. 

Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica: Proportia la Spital!? 

Domnul consilier Bobârnat Radu :La Spital, da. 

            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica: Nu avem cu ce sa 

facem comparatie, ne uitam oricand doriti pe documente. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Bine. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Multumim, multumim frumos!   

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot 

“amendamentul”propus de doamna consilier Popa Cătălina Eugenia. Cine este  DA),  NU) ,  

ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.             

             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  - X - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru -           X - 

5 Filip Cosmin Adrian - - X 

6 Focia Alexandru - X - 

7 Iacob Ioan  - - X 

8 Mardari Gianina - X - 

9 Matei Ionel  - X - 

10 Matei Gabriela - - X 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza - X - 
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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 - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

“Amendamentul”  a fost  respins cu  6  voturi”DA) ,  9  voturi  NU)   , 4 ABȚINERE). 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

               Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - X 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  13  voturi”DA) , 6 ABȚINERE) – consilieri locali : Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan, Popa Cătălina Eugenia , Rotariu 

Nicoleta. 
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4. Proiect de hotărâre nr.19 din 20.01.2022  privind modificarea Anexei la Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 194/24.06.2021 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia 

locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile 

publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi– 

inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, supunem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 
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17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

5. Proiect de hotărâre nr.20 din 20.01.2022  privind modificarea Anexei la Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 195/24.06.2021 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 19/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia 

locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi– 

inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 
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13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 21 din 20.01.2022  privind modificarea Anexei la Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr.  196/24.06.2021 privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia 

locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi – 

inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt discutii ?    

Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 
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9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 19 voturi”DA) . 

7. Proiect de hotărâre nr.17 din 20.01.2022 privind modificarea statului de funcții al 

personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 

Persoanelor Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 
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8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

8. Proiect de hotărâre nr.18 din 20.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE 

PREST SRL HUSI pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Da, doamna consilier Popa, va rog! Doamna consilier , trebuie sa va deschideti 

microfonul , nu va auzim ! 

             Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia:Da, acum l-am deschis. In acest proiect de 

hotarare, SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL ne propune o crestere a bugetului cu 121% fata 

de  realizatul anului precedent , iar influienta cea mai mare o are cresterea cheltuielilor de natura 

salariala cu 132% fata de  anul precedent, in conditiile in care  stim ca sa majorat salariul minim 

pe economie , dar acea crestere este de doar 10,8%. In plus fata de aceasta crestere pe care eu o 

consider  mare, mai avem si cresteri la cheltuielile materiale, banuiesc ca aici este  “sort si sare”, 

iar anul trecut stiu ca facuse aprovizionare destul de consistenta  la inceputul anului, pentru ca au 

fost si atunci niste discutii,  nu a avut cand sa-l epuizeze avand in vedere conditiile climaterice de 

anul trecut. Mai  mult decat atat, am gasit Anexa nr.24 , in care  este trecut un deviz, nu deviz 

estimativ, deviz, pentru o perioada de 12 zile  , din decembrie 2021, de pe 19 pana pe 31 

decembrie , de 312.000 lei. As vrea sa ne explice domnul director ,in ce au constat lucrarile de 

deszapezire in alea 12 zile , cand noi stim ca in Husi a inceput sa ninga abia pe data de 26  

decembrie? Si nu este deviz estimativ, repet, este “deviz de servicii prestate”. Abia dupa aceia 
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urmeaza devizele estimative incepand cu anul acesta , 01 ianuarie, unul de 35.000 , si dupa aia 

inca  un deviz estimativ  pentru trim.I al anului 2022 de 750.960 lei.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Da, domnul ing.Popa o sa va 

raspunda. 

Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Da, astept. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Referitor 

la ultimul  punct ridicat de dvs., intr-adevar este vorba despre devizul pentru lucrarile executate 

pentru perioada care a nins. La baza devizului care s-a intocmit  exista  procesul verbal cu 

lucrarile care s-au executat , lucrarile s-au executat si noaptea nu numai ziua, cand omul vede cu 

ochiul liber, este stipulat  in anexele devizului , daca la doriti, le avem, avem de la Statia meteo si 

ANM Iasi toate datele referitor la fenomenele meteo care s-au intamplat in perioada cand s-a 

intocmit devizul….. 

Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Pe 5 zile , dupa ce a inceput sa ninga. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Nu pe 5 

zile, o sa va dam anexele respective, nu le-am anexat aici, pentru perioada care a nins. 

           Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule director, as vrea sa 

intervin eu aici! Va multumesc! As vrea sa informez toti consilierii , Drumul European este in 

administrarea Primariei Municipiului Husi , iar panta de la Dobrina, vreau sa va spun ca eu la ora 

1,00, inainte de Craciun, v-am sunat , erau 2 tiruri blocate si care nu puteau sa urce. Acel drum 

trebuie sa fie intretinut in permamenta, din cate stiu eu, si v-am spus si dvs. , pe fiecare strada pe 

care intrati  sa aveti fotografii facute pentru a evita discutii de aceiasi natura. Cei care nu au 

vazut le spun doar atat, toate strazile din Municipiul Husi , pe toate strazile din Municipiul Husi 

au fost  si s-a trecut cu utilajele de deszapezire si cu antiderapant. S-ar putea sa fi ramas unele 

strazi marginale unde nu s-a putut intra cu utilajele din cauza masinilor parcate aiurea pe strazi. 

As raspunde in continuare , la intocmirea   bugetului , nu stiu daca cresterile salariale sunt asa 

cum ati mentionat dvs,  dar necesarul de materiale  pentru a putea intra in iarna este necesar sa-l 

avem , sa facem aprovizionarea cu un an precedent, in cursul anului 2022 eu trebuie sa am 

materialele pentru cel putin 2-3 luni de iarna , pentru ca nu-mi aduce nimeni sare pe 20 

decembrie , pe 1 ianuarie sau pe 4 ianuarie . La toate aceste materiale, la toate aceste devize 

exista procese verbale intocmite de comisiile de receptie care au fost pe strazi , cred ca aveti 

fotografii, iar stocurile de materiale si bonurile de consum , se vor justifica prin foile de parcurs , 

prin bonurile de lucru pe care  dvs. le aveti ca sa va puteti desfasura activitatea. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Da, multumim, domnule 

primar! 

             Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Tocmai de asta, pentru ca realitatea nu 

corespunde cu hartia. 

             Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Va 

invitam atunci cand  executam lucrarile sa aveti un reprezentant  de la Consiliul Local.  

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

eu nu stau de la “0” pana la “0” langa masinile de deszapezire , majoritatea activitatilor de 

deszapezire , maturare, imprastiere de antiderapant  se face cand traficul este redus, in speta, 

noaptea. Dar daca aveti curiozitatea, am inteles ca o sa mai avem un pic de iarna, iesiti  dupa ora 

11,00 din casa, in momentul in care  zapada a trecut de 4 cm. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: 2 cm nu 

4 cm. 

             Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Mi s-a pus intrebarea  , de ce 

nu fac si eu ca in alte localitati , sa zic , cine a adus-o sa o si ia. Nu….  
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            Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Nu, se lasa , domnule primar, pana se topeste 

si dupa aia se curata  strazile. Va rog sa aveti curiozitatea sa va uitati pe o pagina de facebook , 

de reclamatii ,  si  sa vedeti  ce posteaza oamenii acolo. 

             Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Va spun ca m-am uitat pe acea 

pagina de facebook ,  era filmat dimineata , o bucata de trotuar de pe strada Stefan cel Mare. Era 

vorba de trotuarul de pe partea dreapta , cum urci  de la Lukoil  pe strada Stefan  cel Mare, dupa 

ce trece plugul sau lama, dar din urma au venit cei care au curatat trotuarul. 

             Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Era vorba inclusiv  de consumul de motorina, 

imi pare rau, dar Primaria nu a raspuns. 

             Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu v-am spus despre ce m-ati 

intrebat. Studiem si noi facebook-ul , sa nu credeti ca noi nu ne uitam. Ne uitam, dar a da cei rau 

in primul rand , nu pot sa iau cu matura, sa asez cu lopatica, trece un utilaj, arunca, trece celalalt 

utilaj, arunca, vine apoi cel “manual” care curata trotuarele. 

              Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Sunt  

3-4 cicluri de curatare a unei strazi. 

Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Stim si noi cum se curata  o strada. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Doamna 

consilier, lasati-ma sa va explic!? Chiar daca sunteti consilier al Consiliului Local sau nu , lasati-

ma sa va explic, da? Sunt si eu responsabil in ramura care o conduc , si stiu ceia ce spun din anul 

1984. 

  Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia:Pentru 5 zile = 312.000 lei. 

              Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: In 

urma unei ninsori de 5 zile  se munceste poate si mai mult de 10 zile , poate 12 zile, depinde de 

grosimea zapezii, depinde de fenomenul inghet- dezghet. 

             Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: “Adevarul este ca a si nins foarte mult in 

aceste 5 zile”! 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Doamna consilier Popa, 

haideti, va rog, sa-l lasam pe domnul ing.Popa sa ne explice! 

             Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu zic ca cel mai corect ar fi , 

daca doamna consilier vrea sa vada cum s-au cheltuit cei 312.000  lei , are acces la toate 

materialele care le are domnul ing.Popa Neculai, si poate sa vina sa verifice. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   : Sigur ca da. 

            Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar spun doar atata, anul 

acesta am aplicat pentru prima data “mergerea in tandem” , adica pe acelasi sens doua pluguri , 

ca sa nu fie probleme. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Iar tona 

de sare este “473”  adusa “loco”, aici, doamna! 

            Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: In legatura cu “cresterea salariala” , daca 

puteti sa ne spuneti?! 

              Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: 

Cresterea salariala nu este asa cum ati spus dvs., pentru ca salariile daca sunt crescute, nu este 

asa cum spuneti dvs…...! 

            Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia:Domnule Popa, va citesc exact din materialul 

de sedinta.  

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi:….se 

adauga la ele si tichetele de masa, si premiile care intentionam sa le dam de Pasti   si de Craciun. 
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Trebuie sa le prind in buget daca intentionez sa le dau. Iar tichetele de masa sunt 30.000 /luna, 

inmultiti x 3 si apoi inmultiti “ce este  vechi si ce este nou”. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Am inteles, multumim 

domnule Popa! 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: “Iar 

pretul la materiale a crescut, pretul la benzina este 5,28 fara TVA, stiu ce vorbesc, de la 5,28 

acum este 6,28 si  ajunge la 7 lei. Dar stim numai sa spunem si sa  afisam la  Consiliul Local , 

problemele  trebuie sa le vedeti in amanunt, si va rog frumos , eu stau la dispozitia dvs., v-am 

sunat de foarte multe ori si  va explic ceia ce fac. Puneti problema ca si cum as baga in buzunar 

ceva.” 

             Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Mai este o problema…… 

             Domnul ing.Popa Neculai – administrator la SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi:” Ma 

acuzati degeaba”. 

             Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…daca noi le prezentam 

inainte, daca avem mari  nelamuriri, daca chiar credeti ca dureaza un volum de timp mai mare 

….. 

              Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: Chiar o sa fac aceasta verificare, domnule 

primar! 

              Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…vorbeam si eu, doamna 

consilier  Popa, daca vreti sa ma ascultati?! 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela: Va rog sa vorbim pe rand , sa 

ne putem intelege!    

                 Domnul primar al  municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Se poate chema la 

Comisie, se poate anunta presedintele de sedinta  sa vina domnul Popa, cum este cazul acesta cu 

bugetul, cu notele explicative care stau in fata, cu notele explicative de receptie,  cu foile de 

parcurs, cu notele de comanda, cu toate bonurile de miscare, in care sa se justifice aceste lucruri. 

Asa “ne trezim” in sedinta ca vrem. Nu are nimeni dupa el toata arhiva”. 

                Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: “Domnule primar, facem comparatia intre 

documentele si hartiile anexate in acest material de sedinta si realitatea din teren pe care o vede 

toata lumea. Asta este.” 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Ramane ca dvs. sa luati 

legatura cu domnul ing.Popa , sa va puna la dispozitie documentele. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 
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7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - X - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - X 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  13  voturi”DA) , 1 vot NU) -  consilier local  Popa Cătălina 

Eugenia, 5 ABȚINERE ) – consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, 

Nechifor Alexandru Ioan , Rotariu Nicoleta. 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 27 din 21.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a  SC "Parcuri Verzi  & Urban 

Trans " SRL  pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt , trecem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 
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4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost  adoptată cu  19  voturi”DA) . 

 

10. Proiect de hotărâre nr.28 din 21.01.2022 privind aprobarea plății sumei de  

155.809,00  lei fără TVA reprezentând  contribuția UAT Huși la cofinanțarea 

costurilor eligibile ale proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea 

sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare 

în aglomerările Vaslui , Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru 

perioada  2018-2020 , - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot. 
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               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

 

11. Proiect de hotărâre nr.29 din 21.01.2022 privind aprobarea  includerii in bugetul local, a 

sumei de 200.000 lei,  in vederea   acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI 

“CLUBUL SPORTIV HUȘANA” – inițiator primarul municipiului Huși. 

                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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              Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe 

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

proiectul de hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?    

  Domnul consilier Țocu Cătălin: Dati-mi mie voie , va rog! 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Da, poftiti , domnule 

consilier Țocu! 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: “Sigur, “ma voi abtine” sa votez, din postura de 

vicepresedinte al Asociatiei respective, insa, trebuie sa va spun ca sunt impartit acuma intre 

conditia de cetatean , reprezentant al unui grup de cetateni din Husi si  calitatea asta, vremelnica, 

de vicepresedinte. Eu l-am sesizat in mai multe randuri pe presedintele Comisiei juridice, atunci 

cand s-a propus alocarea in bugetul local a unor sume destinate Asociatiei Sportive Husana” 

pentru a verifica impreuna anumite concordante, anumite aspecte care tin pana la urma de 

legalitate, inclusiv  in dimineata asta mi-am exprimat dezacordul vizavi de avizul  acordat. Chiar 

daca vi se pare nefiresc,  am fost intotdeauna de acord cu sustinerea entitatilor non-profit, am 

facut-o nu numai anul asta, am facut-o si anul trecut, am facut-o si acum 10 ani in urma,  am scos 

bani din buzunar, m-am rugat de primarul municipiului , indiferent cum s-a numit el, Ioan 

Ciupilan, Ioan Costin ,  Stafie, s.a.m.d., m-am rugat sa ajutam aceste entitati care erau 

neputincioase la un moment dat . Acum insa, am intrebat, am adresat niste intrebari la Comisia 

juridica , cu ce sume  am finantat aceasta Asociatie de-a lungul timpului , in ultimii 2 ani ? Nu 

stiu, nu am primit raspuns, dar cred ca anul trecut am alocat  “8 miliarde si jumatate”bani vechi, 

desigur, anul asta la inceput sunt  “2 miliarde” si sigur vor mai veni si solicitari . Va spuneam de 

niste neconcordante  pe care nu le-ati observat, exista in proiectul de hotarare o solicitare , iata la 

Art.4 , nu la Art.3 “Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de  funcționare și 

de  natură salarială a sportivilor cu contracte de muncă/activitate sportivă în vigoare și 

nesuspendate.” Daca veti vedea cererea colegului meu , Dobrea Daniel, veti vedea ca solicitarile 

sunt pentru altceva, daca veti remarca referatul de aprobare privind includerea in bugetul local a 

sumei respective, veti vedea in finalul referatului faptul ca suma respectiva  se foloseste  in 

sezonul competitional 2022 – 2023. Sunt convins ca multi dintre dvs. nu aveti legatura cu 

sportul, nu aveti legatura cu activitatea care se desfasoara la clubul respectiv Insa, suntem in 

sezonul competitional 2021-2022, eu mi-am exprimat de multe ori nemultumirea, inclusiv  in 

forul intern al asociatiei , asupra modalitatii in care se folosesc banii respectivi. Am cerut astazi 

sa am justificarea pentru ca , in baza contractelor pe care le-a incheiat municipalitatea , trebuiau 

sa existe niste justificari, nu stiu daca aceste justificari au ajuns, iar daca au ajuns, as fi vrut sa le 

vad pentru ca, din nefericire, dar asta este o chestiune interna a asociatiei noastre, nu am fost 

niciodata intrebat, nu am fost niciodata solicitat de a-mi exprima opinia vizavi de modul in care 

se solicita sau se folosesc  acesti bani. Se fac cheltuieli foarte mari pentru niste sportivi , vorbim 

de principii si de obiective , aceasta Asociatie care a fost creata  in 2013, avand niste obiective, 

unul dintre obiectivele principale este acela de a incuraja sportul local. Atata timp cat aduci 

antrenori, aduci 4-5 antrenori “de pe coclauri:”, poate de valoare , pe sume foarte mari de bani, 

aduci o echipa intreaga  de sportivi  pe care ii platesti cu foarte multi bani si-i  inlaturi pe 

sportivii locali , nu este in regula. Nu vreau sa fiu inteles gresit, o spun foarte clar, foarte 

raspicat, sunt de acord sa alocam , sa sustinem toate organizatiile non-profit, chiar cele cu profil 
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sportiv,  am fost de acord, iata, nu stiu de ce, Casa de Cultura nu solicita niciodata bani , am 

vazut copiii aceia de la “Trandafir de la Moldova”, nu au o haina in regula, hainele lor sunt 

peticite, asta este o divagatie, o paranteza,  dar trebuie sa sustinem toate organizatiile care fac 

ceva pentru localitate. Probabil ca, altcineva ma va contrazice, si-mi va spune ca aceasta “unica 

Husana” este reprezentativa la nivel national, ne face cinste. Haideti , sa ne faca cinste si cu 

sportivi  locali , cu oameni de aici din oras. Va rog sa observati in cererea formulata de 

presedintele acestei entitati , exista un tabel , in final , cu privire la categoriile de buget, cheltuieli 

cu salarii, cheltuieli cu salarii/luna = 50 mii lei, cheltuieli organizare meciuri , deplasari = 4000 

lei, asta e ireala , cheltuieli cazare si masa = 15.000 lei. In realitate, cheltuielile acestea sunt mult  

mai mari, atata timp cat trebuie sa hranesti o echipa intreaga de 2 ori cel putin /zi, iarasi este o 

chestiune nefireasca, ne indepartam de la obiectivul de care va vorbeam mai inainte. Daca veti 

vota, eu propun un amendament astazi, sa subventionam , sa sustinem , asa cum am facut-o cu 

celelalte entitati non-profit care ajuta din perspectiva  sociala  pe necajitii din aceasta zona, 

haideti sa sustinem financiar toate organizatiile sportive care functioneaza in zona si sa 

analizam solicitarile cu multa atentie. Eu va multumesc ! “ 

            Domnul primar al municipiuluiHusi, ing.Ioan Ciupilan : Cătălin, ai terminat ? Ai 

terminat? 

 Domnul consilier Țocu Cătălin: Ca sa nu fiu inteles gresit, apreciez…. 

             Domnul primar al municipiuluiHusi, ing.Ioan Ciupilan : Am inteles exact unde vrei sa te 

duci, nu m-a deranjat nimic din discursul dvs. Deci, va spuneam doar atat, anul trecut bugetar, au 

primit o data “ 300.000” , si o data  “200.000”, in termen de 10 zile au prezentat decontul la 

Primarie, pentru ca asta este prin contract, anul acesta au cerut o suma imensa, probabil s-au 

gandit pentru “23”, cum spuneati dvs, din contra, daca va uitati pe cerere cred ca este o treime 

data, initial am vrut sa va propun altceva, dar am sperat ca o sa avem undeva o sala unde sa ne 

intalnim, pentru ca darea de bani pentru subventii, pentru cluburi, pe proiecte, sunt absolut  de 

acord, cei care depun intra in analiza dvs., noi putem prinde o suma in buget care sa fie 

repartizata la toate, nu am nimic impotriva. In schimb, eu ma gandeam, daca tot vreti sa 

continuam cu fotbalul, nu stiu, sa vedem si un studiu  de piata, sa facem o analiza, sa vedem ce 

spun cetatenii, poate echipa sa fie preluata in tatalitate, precum este  “Rulmentul”  Bîrlad , 

“Handbal”  Vaslui  sau “Fotbal”  Vaslui  , de Consiliul Local , incat sa terminam cu aceste 

discutii. Problemele care va apar la dvs. in cadrul Clubului, din cate stiu , dvs. sunteti 

vicepresedintele clubului , nu stiu cine este presedinte , nu am stat sa fac analiza. Eu va propun 

asa, domnule Țocu , haideti sa veniti intr-o zi, va punem la dispozitie toate materialele care ne-au 

fost prezentate noua  la Primarie , iar dvs. care sunteti in Comitetul de conducere puteti sa le 

analizati, daca nu cumva este altceva acolo, oricum trimit si eu Auditul sa vad daca ceia ce ne 

prezinta noua este real. De asta am propun numai suma aceasta de 200.000 lei urmand ca in 

sezonul acesta sa ne gandim daca nu putem infiinta o Directie Sportiva , sa avem efectiv clubul 

cu echipa  a lui , sa o putem controla Consiliul Local in totalitate si nu mai avem probleme  cu 

aceste contracte.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Multumim, domnule  primar! 

Domnul consilier Țocu Cătălin: Va rog sa imi mai permiteti! 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Sigur! 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: “Cu toata sinceritatea,  eu nu sunt un “lingusitor”, dar cu 

toata sinceritatea vreau sa-l apreciez pe domnul primar , am remarcat o modificare de pozitie 

foarte importanta, cu apropiere de ceia ce inseamna sport si cultura, in ultima perioada, in ultimii 

ani, si intr-adevar s-au facut eforturi deosebite, care nu s-ar fi realizat daca conducatorul unitatii 

administrativ - teritoriale nu era aplecat in aceasta directive. Domnul primar a inteles foarte bine 
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si stie si cine este conducatorul  organizatiei  non-profit dspre care vorbeam, stie si cine sunt 

organele de conducere si stie si ca acolo lucrurile nu sunt tocmai in regula , si de asta i-am 

propus in mai multe randuri ca echipa de fotbal , clubul de fotbal, chiar daca este o entitate 

privata  la momentul acesta, sa fie cooptat de municipalitate, sa facem o fuziune, sa gasim  si 

exista , avem forma legala, ca “noi  -  consiliul local” , ca Primaria , sa controleze, sa stie din 

punct de vedere financiar  ce se intampla acolo. Nu este firesc, sa te lauzi ca ai sponsori, sa creezi 

o euforie, o impresie care sa copleseasca emotional populatia, ca si aici, probabil , atitudinea mea 

din sedinta de astazi legat de acest punct al ordinei de zi, va starni anumite reactii negative la 

adresa mea. Daca colegii mei o fac din camaraderie pentru dvs., consilierii locali, o fac din 

considerente de apreciere fata de cei care muncesc la Husana , dar trebuie sa punem lucrurile pe 

o baza reala, nu mai trebuie sa lasam lucrurile de sub control. De asta, eu cred ca putem sa face o 

echipa a orasului care intr-adevar sa fie a orasului “ . 

            Domnul primar al municipiuluiHusi, ing.Ioan Ciupilan: Domnule Țocu , eu va propun un 

lucru, veniti maine, poimaine, noi va punem la dispozitie toate documentele  pe care mi le-a pus 

la dispozitie Clubul Sportiv Husana, dvs. le puteti verifica, va spun ca voi trimite de lunea 

viitoare Auditul acolo, sa vad realitatea de acolo, iar mai departe haideti sa facem o analiza, 

facem un “miniferendum”, sa-i spunem asa, sa vedem daca putem prelua clubul , exact cu are 

Vasluiul, Birladul, Iasul. 

Domnul consilier Țocu Cătălin: Puteti sa faceti asta. 

            Domnul primar al municipiuluiHusi, ing.Ioan Ciupilan: Eu le-am spus asta si celor care 

au venit la Primarie , in speta , Dobrea , si lui Baicu Costel, cel mai corect ar fi , daca tot ne 

implicam financiar, haideti sa ne implicam in totalitate , daca avem niste sponsorizari, este ok, 

putem face altceva. Pe Stadion sa preluam toate echipele care sunt acolo, absolut  tot, de la 

juniori  si pana la seniori, de la grupele de copii si pana la seniori, pentru ca sunt copiii si elevii 

nostri, da? Eu asa propun , eu va astept saptamana aceasta , puteti sa veniti si discutam. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   : Domnule consilier Țocu , 

daca exista un amendament pe care doriti sa-l supunem la vot, special pentru acest proiect de 

hotarare?! 

              Domnul consilier Țocu Cătălin: Este un amendament , eu  as dori să  amânăm acest 

proiect de hotarare , adoptarea unei decizii, adoptarea unei hotarari cu privire la acest punct, pana 

nu vom clarifica aspectele acestea discordante, si veti vedea, poate nu ati acordat atentie  dar  

veti vedea ca , in proiectul de hotarare se vorbeste de 2022 – 2023 ,oamenii aceia nu vor putea 

folosi banii pentru ceia ce-si propun ei, sa faca un cantonament,  ei vor sa faca un cantonament, 

dar exista si alte  aspecte , eu am ….. 

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

inteles propunerea  dvs, eu sunt in asentimentul dvs., problema este ca “nu-i vom prinde” in 

buget si va trebui sa facem o rectificare. Undeva pe 10 – 11.02. vom avea bugetul, sunt absolut 

de acord  să  amânăm dezbaterea acestui proiect de hotarare,  sa avem o discutie dupa intocmirea 

bugetului  si eventual atunci sa vedem de unde vom lua aceste sume. 

             Domnul consilier Țocu Cătălin: Iar ne-am pierdut in amanunte, lucrul  cel mai important  

era de  fapt ca “am smuls” promisiunea domnului primar  in ideia de a ne organiza ca si club al 

municipalitatii. Sunt dispus, ma pun la dispozitia dvs. domnule primar, ma pun la dispozitia  

aparatului de specialitate  al dvs., impreuna sa organizam un proiect care sa fie al orasului. 

             Domnul primar al municipiuluiHusi, ing.Ioan Ciupilan:  Cătălin, tu stii foarte bine , am 

fost si colegi de partid, am lucrat si impreuna, am mai fost si in alte mandate, am spus si alta data 

ca nu o sa putem face cultura , sa venim la teatru cu cizme de cauciuc,  nu putem merge pe 

Stadion daca nu avem cat de cat infrastructura rezolvata, fara a investi pe Stadion , impreuna cu 
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cei din  Consiliul Local , am dus la indeplinire sa modernizam acel Stadion, asa cumn am putut 

cu bani putini, dar daca l-am facut nu vreau sa se degradeze, nu vreau sa vand alcool acolo, nu 

vreau sa fac altceva, vreau sa se faca sport si in primul rand vreau sa faca sport copiii nostri. 

Daca sunteti de acord, venim si studiem un nou proiect. Eu propun  să  amânăm acest proiect de 

hotarare , sa fie scos de pe ordinea de zi. Vom vedea cum va aplica doamna Trofin, bugetul este 

deja pus pe site-ul Primariei , in dezbatere publica, ca nu moare nimeni daca o sa fie banii pe 15 

februarie sau pe 29 martie. 

Domnul consilier Țocu Cătălin: Multumesc pentru intelegere!. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Inteleg ca se propune 

amânarea acestui proiect de hotarare. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Da, supune la vot amânarea 

acestui proiect de hotarare, cine este de acord, este, cine nu, nu, sa fie totul legal. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot amânarea 

Proiectului  de hotărâre nr.29 din 21.01.2022 privind aprobarea  includerii in bugetul local, a 

sumei de 200.000 lei,  in vederea   acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI “CLUBUL 

SPORTIV HUȘANA”, pana la o data ulterioara  , cand se vor  stabili   problemele administrative  

acolo. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Poate preluam noi echipa de 

fotbal . 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   : Cine este  DA),  NU) ,  

ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.             

             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 
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17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Propunerea de amânare a Proiectului  de hotărâre nr.29 din 21.01.2022 privind aprobarea  

includerii in bugetul local, a sumei de 200.000 lei,  in vederea   acordarii unui sprijin financiar 

ASOCIAȚIEI “CLUBUL SPORTIV HUȘANA”  a fost aprobată cu  19  voturi”DA) . 

 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Domnule consilier Bobârnat, 

ati ridicat mana la un moment dat, in timpul discursului domnului Țocu !? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Erau in completarea celor spuse de colegul Țocu, 

cateva discutii, inclusiv  de natura legislativa , dar din moment ce s-a amanat, nu are sens sa mai 

ocup timpul cu discutii. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Am inteles, va multumim! 

Asadar, Proiectul  de hotărâre nr.29 din 21.01.2022 privind aprobarea  includerii in bugetul 

local, a sumei de 200.000 lei,  in vederea   acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI 

“CLUBUL SPORTIV HUȘANA” , a fost amânat pentru o sedinta ulterioara. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.30 din 21.01.2022 privind alocarea  unui ajutor financiar în sumă 

de  100.000 lei  către Parohia “Sf.Dumitru”  Huși – inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 
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4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19 voturi”DA) . 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 34 din 25.01.2022  privind aprobarea sumei de 91.500 lei cu TVA 

pentru realizarea unei documentatii tehnice -  Studiu de Fezabilitate  in vederea realizarii 

obiectivului de investitii “ Construirea de locuinte colective in municipiul Husi,judetul 

Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Da, doamna   consilier  Popa Cătălina Eugenia, va rog !  
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            Doamna   consilier  Popa Cătălina Eugenia : “Acest proiect de hotarare vad ca propune 

valoarea de 94.000 lei ,  pare-mi-se, nu, propune  valoarea de 91500 lei cu TVA pentru 

intocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru construire locuinte colective, deci 2 blocuri de 

locuinte , si are la baza , suma respectiva , o oferta inaintata de catre  SC “Habitat”  , oferta care 

nu are numar de inregistrare de intrare in Primarie, si in acelasi timp mai este anexata la acest 

proiect de hotarare , o oferta depusa de “BASS” , in care se vedce foarte clar corespondenta 

purtata de catre Primarie cu aceasta societate, oferta de 127.500 lei fara TVA, are numar de 

inregistrare, ceia ce ma pune pe mine pe ganduri este de ce oferta de la “Habitat”  nu are numar 

de inregistrare din Primarie, nu are nici numar  de iesire de la societatea respectiva, si as spune ca 

este un “pret de dumping” afisat, avand in vedere ca aceiasi societate a mai facut o oferta de pret 

pentru reabilitarea Bibliotecii de 99.500 lei. Mie mi se pare ca “este o momeala” si nu este o 

oferta serioasa. Eu, personal, nu voi fi de acord cu acest proiect de hotarare, mai ales ca aceasta 

societate a proiectat foarte multe documentatii ,  si multe cu cheltuieli neeligibile foarte mari. Se 

intentioneaza sa i se ofere direct contractul.” 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Nu stiu ce vreti sa spuneti, 

referitor la cheltuieli neeligibile foarte mari, noi stim doar un singur lucru, am publicat pe site 

celor care vor sa-si trimita oferte, am purtat corespondenta cu mai multe firme pentru ca , sa stiti,  

ca lipsa de proiectanti este mare in aceasta perioada cand se depun proiecte pe PNRR, acest 

“proiect de  fotovoltaice” , daca va aduceti aminte, s-au poate nu erati in consiliu local , dar 

domnul ministru de atunci….. 

              Doamna   consilier  Popa Cătălina Eugenia : Proiectul de hotarare cu fotovoltaice este 

urmatorul , domnule primar ! 

              Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu suntem la discutia proiectului de hotarare cu 

fotovoltaice . 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  …..si a trebuit sa-l depunem 

din nou , tinand cont ca …… 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Domnule primar, suntem la  

Proiectul de hotarare  aprobare Studiu de Fezabilitate  in vederea realizarii obiectivului de 

investitii “ Construirea de locuinte colective in municipiul Husi,judetul Vaslui “. 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Imi cer scuze, credeam ca 

suntem la proiectul de hotarare cu panouri fotovoltaice. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Suntem cu discutiile la 

punctul nr.13. 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:  Da, am inteles, punctul nr.13, 

este vorba de construirea a 2  tipuri de locuinte,  este vorba de un bloc pentru locuinte sociale si 

un bloc pentru medici si profesori. Noi, am reusit sa obtinem aceste oferte, stiti foarte bine cand 

incheiem  contractele  , toate se vor baza pe fonduri europene. De asta ne-am gandit  la acela care 

face oferta ce mai buna, sa o acceptam, iar ele sunt interesate sa-si ia banii pentru un proiect 

competitive care sa poate indeplini toate conditiile. 

             Doamna ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana: 

Este o oferta estimativa, procedura de achizitie va decide pretul. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Bineinteles,  asta este o 

propunere, licitatia va fi la timpul respectiv, va castiga cel care va veni cu oferta cea mai mica. 

Aici sunt solicitari de pret astfel incat sa putem prinde in buget o suma sa putem demara SF la 

aceste 2 blocuri. 
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              Doamna   consilier  Popa Cătălina Eugenia : Din experienta stiu ca, de regula, i  s-au 

atribuit toate proiectele . 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:   Doamna Cătălina , eu va 

respect din totdeauna, din experienta ,  este ok ce spuneti dvs, sunt tipuri de licitatie pe care le 

efectuam conform legislatiei , o sa discutam si mai incolo pe tema asta. 

               Doamna   consilier  Popa Cătălina Eugenia : Da, mai sunt vreo 3 proiecte care…. 

               Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:   Da, doamna, o sa discutam si 

acolo. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.          

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - X 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  13  voturi”DA) , 6 ABȚINERE ) – consilieri locali Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Nechifor Alexandru Ioan , Popa Cătălina Eugenia Rotariu 

Nicoleta. 
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14. Proiect de hotărâre nr.02 din 13.01.2022  privind aprobarea realizarii de 

documentatii tehnice  in vederea   accesarii unei finantari  pentru realizarea unui 

Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.     

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt , trecem la vot. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 
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13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

15. Proiect de hotărâre nr. 03 din 13.01.2022   privind aprobarea bugetului proiectului 

cu finantare europeana nerambursabila “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și 

înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” SMIS 138389, accesat in cadrul 

Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1  si a contributiei proprii 

– inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.     

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  nu si-a exprimat votul  
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3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  18  voturi”DA) . Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu  

si-a exprimat votul,nu se vedea pe camera. 

 

16. Proiect de hotărâre nr.04 din 13.01.2022   pentru aprobarea bugetului proiectului –

“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in 

Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat  în cadrul apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1” – inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 
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            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.     

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?  Da, doamna consilier Popa!  

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu as vrea sa intreb ceva?! Cine a facut 

proiectul pentru reabilitarea acestei cladiri ? 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Va rog sa repetati, va auziti 

intrerupt! 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cine a facut , a intocmit, proiectul pentru 

reabilitarea acestei cladiri ? 

             Domnul ing.Damian Valerică – Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana: 

DDP Construct Iasi. 

              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Bine. Multumesc! Are o valoare neeligibila 

mai mare decat valoarea eligibila. 

             Domnul ing.Damian Valerică – Birou Managementul Proiectelor, Integrare Europeana: 

Valoarea eligibila sau cea neeligibila nu este stabilita de proiectant. Valoarea eligibila si cea 

neeligibila in cazul acestui proiect , puteam noi sa ne dam peste cap, numai 235.000 de euro 

avem eligibil, puteam sa ne dam noi peste cap de cate ori vrem, nu putem obtine mai mult, atat a 

fost prin Strategie, la cursul de  “4,75 “. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   : Da, multumim! Alte 

discutii? Nu sunt, trecem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 
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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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  16  voturi”DA) , 3 ABȚINERE) –  consilieri locali : Nechifor 

Alexandru Ioan , Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

              Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan: ABȚINERE), pentru ca noi am facut  

Strategia, puteam sa punem  banii in bugetul  la GAL, nu a facut nimeni altcineva Strategia, noi, 

daca noi am facut Strategia  atat de prost, si ajungem cu proiecte pentru care cheltuim din 

bugetul local mult mai mult decat trebuie , asta este?! 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: Au 

fost 3 ABȚINERE) ? 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Da, 3 ABȚINERE) –  

consilieri locali : Nechifor Alexandru Ioan , Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  : Va multumim! 

 

17. Proiect de hotărâre nr. 23 din 20.01.2022  privind aprobarea cuprinderii in bugetul 

local a creantei bugetare stabilita in sarcina UAT Municipul Husi prin Nota de 

Constatare 163685/23.12.2021 pentru proiectul "Reducerea Emisiilor de Carbon in 

Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 

123567 - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

de hotărâre.     

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

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

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

 

18. Proiect de hotărâre nr.24 din 20.01.2022  privind cuprinderea in buget a creantelor 

bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in notele  de constatare cu 

nr.163682/2021 si nr.163683/2021, inregistrate la institutia noastra cu numarul 323 

la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea 

infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir” cod SMIS 122165- inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

de hotărâre.     

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 
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19. Proiect de hotărâre nr.25 din 20.01.2022  privind aprobarea cuprinderii in buget a 

creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in nota de constatare 

nr.163688/2021, inregistrata la institutia noastra cu numarul 322 la data de 

05.01.2022, pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Huși” Cod SMIS 126737  - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

              Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

proiectul de hotărâre. 

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

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

de hotărâre.     

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Da, doamna consilier  Popa , va rog! 

              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Daca imi permiteti, va rog! Sunt 3 proiecte 

de hotarare prin care ni se solicita sa includem  in bugetul local cheltuieli care initial au fost 

eligibile , dar in urma controlului efectuat de catre Serviciul “nu stiu care”, are o denumire 

cam…. 

   Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:   OLAF, doamna, va spun eu. 

               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :...OLAF, cum spuneti dvs., s-a constatat ca 

nu s-au respectat  niste principii, niste reguli privind achizitiile publice, din ceia ce am retinut si 

eu , „alegerea procedurilor de achizitie directa s-a facut fara a fi asigurata o competitie adecvata 

in absenta unor argumente si documente care sa demonstreze indeplinirea conditiilor impuse de 

lege incalcandu-se principiul  concurentei si al transparentei cu efecte directe asupra utilizarii 

fondurilor publice”. In total este vorba de vreo 200 si ceva de mii de lei , care urmeaza sa fie 

prinse in bugetul local tocmai pentru ca nu s-au respectat niste prevederi legale . As vrea totusi 

ca Executivul sa dea niste explicatii , si daca exista persoane vinovate, sa ni se spuna ce masuri 

se vor lua. Nu putem sa trecem , asa cu vederea, sa nu luam nici un fel de  atitudine fata de astfel 

de probleme. Va rog! 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:   Deocamdata nu pot sa spun ca 

este o persoana vinovata, deocamdata,  noi la materialul de sedinta v-am pus si contestatia, noi 

am respectat legislatia in vigoare, si propunerile de finantare exact cum au fost in cadrul Axei de 

depunere de proiecte pentru aceste 4 proiecte. Din punctul meu de vedere nu au dreptate, dovada 

ca v-am atasat si contestatia noastra si  speram , poate ca cineva dintre d-voastra sa vina cu o 

completare sau cu altceva, deocamdata o sa va punem la dispozitie toate documentele si o sa 

vedeti ca exact ne-am incadrat in legea care era data, din anul 2020  sau de cand se aplica altfel 

legea, sa vedem ce v-a spune Comisia de solutionare a contestatiilor sau eventual Instanta. Eu , 

deocamdata, nu pot sa acuz pe nimeni, pentru ca daca va uitati, au fost adunati 2017 cu 2018, din 



Page | 43  

 

ani diferiti, efectiv din punctul meu de vedere am fost penalizati pe nedrept. O sa vedem, in 

momentul in care o sa fie un vinovat, daca o sa fie un vinovat, o sa putem discuta . Iar mai mult 

decat atat, doamna  Cătălina Popa, va rog sa ma ascultati, acesti bani au fost decontati de 

fondurile europene in baza documentatiei pe care noi am trimis-o. Atata timp cat atunci nu era 

nimic, in momentul in care am solicitat banii  introducem aceleasi documentate pe care le-au 

verificat, se pare ca undeva functionarii nostri  sa fi avut dreptate, si noi ceilalti care ne-am 

implicat in intocmirea acelor proiecte , pentru achizitia lor si pentru ducerea lor la capat. 

Intamplarea face ca toate cele 4 proiecte , toate cele 4 proiecte au fost finantate, cu niste firme de 

consultanta, valoarea totala , domnule Dumascu, parca numai la Liceul Agricol valoarea este mai 

mare, restul sunt de 3000 , 20000, da, sunt prezentate in material. Eu zic, deocamdata , haideti sa 

nu lovim in niste oameni care efectiv muncesc, care din punctul meu de vedere , dar si a celor 

care sunt in primarie, au lucrat perfect legal. O da vedem. Am mai avut asa si Curtea de Conturi.  

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Din cate am inteles eu, se refera la faptul ca 

au fost niste contracte atribuite direct si nu prin licitatie. Am putea ..... 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Doamna Cătălina v-ati uitat 

vreodata  cum se intocmesc  documentele pentru un proiect european? 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Numai putin , domnule primar! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: V-ati uitat vreodata peste 

metodologie, de modul cum trebuie depuse si de indicatiile care sunt intr-un proiect european ? 

Ei fac altceva acuma, vin si ne spun ca Liceul Agricol este egal cu strada, este egal cu autobuzele 

electrice care sunt lucrari diferite, si numai articolul consultanta  este aceiasi lucrare, si le pun la 

pachet. 

 Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Se face referire la cele cu atribuire directa. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Sa ma scuze Dumezeu, dar eu  

am accesat pentru autobuzele electrice sau pentru PMUD-ul ala, dupa vreo 3 luni de zile a aparut 

deschiderea altei Axe, unde efectiv am accesat alt program , dupa vreo 2 luni am accesat alt 

program, s.a.m.d., chiar unul din 2017. V-am atasat si contestatiile noastre care le-am depus , de 

ce nu vreti sa le comentam la pachet? 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Puteti sa vorbiti, nu am inteles, eu  

sa vi le comentez ?! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Daca nu ati inteles, doamna 

Cătălina, atunci va astept in birou meu sa va explic, cu tot cu documente. 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : De ce in biroul dvs? La urma urmei discutam 

pentru cetateni , la o adica, nu discutam pentru mine personal. 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Dar ce realizam , prin munca 

asta comuna, si de nervii astia pe care-i consumam…. 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Este vorba de banii comunitatii, domnule 

primar! 

              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:…de a gasi “prostii”  din 

unitatea asta , asta suntem considerati  din punctul unora , prosti, eu zic totusi ca am accesat o 

“droaie”  de fonduri europene , iar cand m-am dus la ADR sa pun o intrebare, mi s-a spus ca la 

38 de fonduri europene, la 38 de fonduri europene , chiar vreti sa mergeti “ca lacrima”? Eu vreau 

sa merg ca lacrima , sa nu am nimic. 

              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Vad  ca „se recupereaza” bani de la vreo  

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

deoacamdata, banii acestia noi i-am avut decontati de catre ei. O sa vedem , v-am mai spus, ati 

studiat sa vedeti ce  implica o documentatie pentru depunerea unui proiect pe fonduri europene? 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Am incercat, domnule primar, am incercat, 

dar vin cu o intrebare  , nu se poate evita un asemenea risc? Sa nu se mai incredinteze  direct , sa 

se faca licitatie !? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu aveam cum sa evit un 

asemenea risc atata timp cat legislatia s-a aplicat corect, s-au facut mii de verificari, zeci de 

verificari care au fost analizate si de Curtea de Conturi , care au acelasi lucru , si nu am primit 

nici o sanctiune. Sa nu credeti ca s-a schimbat legislatia, este aceiasi, dar o aplica altfel astazi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Multumim!  Doamna Mardari 

Gianina si domnul Țocu Cătălin nu mai apar pe ecran, va rugam sa va deschideti camera! Da, 

doamna Mardari este, domnul Țocu Cătălin va rugam sa va deschideti camera! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Ne-au cumulat  totul “la pachet”. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :Si-a deschis camera si domnul 

consilier Țocu Cătălin. Sunt toti 19 consilieri  prezenti. 

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

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

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19 voturi”DA) . 

20. Proiect de hotărâre nr.26 din 20.01.2022 privind aprobarea  actualizarii 

indicatorilor  tehnico economici pentru obiectivul   "Dezvoltare Terminal de 

Transport Public si Statii de Incarcare Autobuze" prevazuti in HCL 112/2019 si 

finantarea din bugetul local a majorarii valorii lucrarilor, ca urmare a realizarii 

Proiectului Tehnic pentru lucrarile la acest obiectiv, in cadrul proiectului  

"Reducerea Emisiilor de carbon in Municipiul Husi Bazata pe Planul de mobilitate 

Urbana durabila" cod SMIS 123567126737  - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.     

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt trecem la vot. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.             

                 Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :           

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 
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11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu  19  voturi”DA) . 

21. Proiect de hotărâre nr.35 din 25.01.2022 privind aprobarea realizării de 

documentații tehnice în vederea accesării unei finanțări pentru lucrări de eficiență 

energetică si reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale în cadrul Programului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt trecem la vot. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

        

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 
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2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 19  voturi”DA) . 

 

22. Proiect de hotărâre nr.07 din 14.01.2022    privind  includerea in bugetul local  a 

sumei de 17.860,50 lei , reprezentand  cotizația   de membru  al Asociației  

Municipiilor din România, datorată  de  municipiul Huși , județul Vaslui , pentru 

anul 2022   - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?  Nu sunt trecem la vot.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

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

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 19  voturi”DA) . 

23. Proiect de hotărâre nr. 08 din 18.01.2022  privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru Programul Cadru de Conformare  în vederea  obţinerii   vizei anuale  la  

Autorizaţia   sanitară de funcţionare a  Spitalului   Municipal "Dimitrie Castroian" 

Huşi - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Discutii daca 

sunt  ?                  
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              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

        

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 19  voturi”DA) . 

24. Proiect de hotărâre nr. 14 din 19.01.2022  privind stabilirea numărului de veterani 

şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, 

persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de 

transport în comun, pe raza municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului 

Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?           

            Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu mai este conectat, nu se vede pe camera.        

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 
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25. Proiect de hotărâre nr.05 din 13.01.2022   privind   aprobarea Planului  de actiuni si 

lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru  anul  2022- 

inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?    Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 
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17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

26. Proiect de hotărâre nr.06 din 13.01.2022  privind aprobarea, pentru anul 2022, a 

numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu  

contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii 

Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 
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12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

27. Proiect de hotărâre nr.09 din 18.01.2022    privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Huşi  în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 
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7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

28. Proiect de hotărâre nr. 10 din 18.01.2022   privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea serviciilor sociale specializate  de  Asociaţia Congregaţia Surorilor 

Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4,  

în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?  Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 
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2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

  

29. Proiect de hotărâre nr. 11 din 18.01.2022   privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Centrul Diecezan 

Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2022- inițiator 

primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

30. Proiect de hotărâre nr.12 din 18.01.2022  privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Congregaţia Surorile 

Săracilor Pr.Vicenzo Morinello  în anul financiar 2022- inițiator primarul 

municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 
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31. Proiect de hotărâre nr. 13 din 18.01.2022  privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Fundația Star of Hope România   

în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 
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17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

32. Proiect de hotărâre nr.01 din 13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal – “Locuință P+M, amplasament :  municipiul Huși, Șoseaua Huși-Iași nr.5.K, 

județul Vaslui, beneficiar Gogoașă Adrian – inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?    

Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 
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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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

33. Proiect de hotărâre nr.32 din 21.01.2022  privind declararea unui  teren  situat  în 

intravilanul  municipiul Huși ca bun  de uz și de interes public local - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 
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9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

34. Proiect de hotărâre nr.38 din 25.01.2022  privind aprobarea alipirii  terenurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 71231  în 

suprafață de 300  mp  și  cu numărul cadastral 71239  în suprafață de 300  mp , 

situate în Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

             Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 
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4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

35. Proiect de hotărâre nr.22 din 20.01.2022  privind aprobarea închirierii   prin 

licitaţie publică a terenului în suprafață de 19,50 mp situat  pe strada General 

Teleman nr.1.A,teren  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în 

proprietatea municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Va rog sa faceti propuneri pentru  completarea Comisiei de evaluare. 

             Domnul consilier Iacob Ioan : Doamna presedinte, imi dati voie, vreau sa fac eu 

propunerile pentru Comisia de evaluare . 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va rog , domnule consilier 

Iacob Ioan ! 
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            Domnul consilier Iacob Ioan formuleaza urmatoarele propuneri : 

• Preşedinte :  Matei Gabriela  – consilier  local ; 

• Membri :     Patrascu Luiza  – consilier  local ; 

      Focia Alexandru  – consilier  local; 

Membri supleanți : 

✓ Toma Catalina Tania - consilier  local ; 

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

sunt si alte partide! 

             Domnul consilier Iacob Ioan: Domnule primar , imi dati voie, asta este propunerea mea, 

de la alt partid sa propuna alt partid.  

Membri supleanți : 

✓ Corjinschi Ioan Alexandru - consilier  local; 

✓ Matei Ionel consilier  local . 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Daca mai sunt alte propuneri ? 

Nu sunt.   

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  supune la vot propunerile 

formulate de domnul consilier Iacob Ioan in vederea completarii componentei Comisiei de 

evaluare.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

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

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Propunerile formulate de domnul consilier Iacob Ioan in vederea completarii componentei 

Comisiei de evaluare  au  fost aprobate  cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor 

Alexandru Ioan nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre , completat. Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea 

mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea completata  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor 

Alexandru Ioan nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

36. Proiect de hotărâre nr.33 din 25.01.2022  privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  Calea Basarabiei nr.83, 
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bl.G.3,sc.B,et.1,ap.25 , aflat în proprietatea municipiului Huși   , către domnul 

Băcăuanu Dănuț , actualul  chiriaş - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :    

 

       

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 
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17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

37. Proiect de hotărâre nr.36 din 25.01.2022  privind  aprobarea  vânzării 

apartamentului  situat în  municipiul Huşi, strada  1 Decembrie  nr.18 , 

bl.13,sc.B,parter ,ap.1 , aflat în proprietatea municipiului Huși   , către Palcu 

Mariana și Palcu Lucian, actualii  chiriaşi - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  - - X 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 
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12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 17  voturi”DA) , 1 ABȚINERE) – domnul consilier Matei Ionel.  

Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

38. Proiect de hotărâre nr.31 din 21.01.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în 

vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al municipiului 

Huşi, situat în strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, către actualul chiriaș, 

domnul Țenu Petru - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 
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7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

39. Proiect de hotărâre nr.37 din 25.01.2022  privind închirierea directă a unei 

suprafețe de teren de 5600 mp , proprietate publică a municipiului Huși, situată în 

Huși, strada Recea nr.1.A, pentru interes public - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, 

protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 
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2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

40. Proiect de hotărâre nr.39 din 26.01.2022  privind  aprobarea   vânzării directe  a  

terenului în suprafaţa de  495,0 mp ,  aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, situat în strada  Dacia nr.59, catre domnul Botezatu Ionel și soția acestuia  

doamna Botezatu Mihaela - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 
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             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?  Da, doamna consilier Popa , va rog! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:  La acest proiect de hotarare  este anexata o 

evaluare din anul 2019, un Raport de evaluare din anul 2019. Propun sa fie actualizata valoarea 

in functie de cursul de schimb euro/lei la data de astazi (31.01.2022), ar rezulta o valoare de 

19.500 lei. Deci, mentinem valoarea in euro stabilita de evaluator . 

             Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan: Da, am inteles, vroiam sa vad 

cum au trecut in proiectul de hotarare. Da, sunt de acord, supuneti la vot modificarea propusa de 

doamna consilier Popa. Diferenta de pret este mica. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot 

“amendamentul” propus de doamna consilier Popa Cătălina Eugenia.Cine este  DA),  NU) ,  

ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Amendamentul propus de doamna consilier Popa Cătălina Eugenia a fost aprobat  cu 18  

voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu si-a exprimat votul, nemaifiind 

conectat. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre  , modificat si completat (cu amendamentul  doamnei consilier Popa Cătălina 

Eugenia). Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

          

    Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea , modificata si completata, a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier 

Nechifor Alexandru Ioan nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

 

41. Proiect de hotărâre nr.40 din 26.01.2022  privind  închirierea  imobilului situat   în 

municipiul Huşi, strada A.I.Cuza nr.35 ,  către doamna Ciobotaru Ana Maria  - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

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

proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 
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42. Proiect de hotărâre nr.41  din 27.01.2022 – completare ordine de zi sedinta CL din 

31.01.2022 - privind aprobarea cuantumului taxei  speciale de salubrizare  ce  se va  

utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.02.2022  în  cazul   

persoanelor fizice -utilizatori casnici – initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

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

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

proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 
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15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

     

         Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

       43.II.Proiect de hotărâre nr.42  din 27.01.2022 – (completare ordine de zi sed.CL din 

31.01.2022 ) privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de 

învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul Huși,județul 

Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții 

“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene 

nerambursabile - initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

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

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela :  Va multumesc!  Daca sunt 

discutii ?   Nu sunt, trecem la vot.      

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  DA),  NU) ,  ABȚINERE) ? Votul exprimat 

prin “ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
    DA)         NU) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru        X            -           - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru X - - 
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7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  
nu si-a exprimat votul, nemaifiind conectat 

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 - - 

             Doamna ec.Maria Botez – director executiv la Directia Administratie Publica Locala: 

Hotărârea  a fost adoptată cu 18  voturi”DA) . Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan nu 

si-a exprimat votul, nemaifiind conectat. 

  44.Diverse. 

        Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La Diverse, daca se poate? 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Matei Gabriela : Da, doamna consilier Popa! 

              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In primul rand, vreau sa aduc la cunostinta 

Consiliului Local Husi, la blocul de locuinte, apartamente, garsoniere, care se afla pe strada 

Scolii, si se afla in administrarea Liceului “Cuza Voda” Husi , are probleme  la acoperis.Pe mine 

m-a sesizat o doamna care locuieste acolo, mi-a trimis si niste poze, a spus ca a incercat sa ia 

legatura cu Primaria, nu stiu cu cine a luat legatura, si cu conducerea liceului ,  si nu s-a rezolvat 

aceasta problema. As ruga Executivul sa aiba in vedere aceasta problema, sa vada despre ce este 

vorba si poate se initiaza un proiect de hotarare pentru repararea acoperisului la aceasta cladire. 

O alta solicitare pe care o am , daca se poate ca in sedinta urmatoarea, sau intr-o sedinta din luna 

urmatoare, nu stiu cate sedinte vor fi, sa fie invitat domnul arhitect Tîrîlă Daniel, de la 

“Neohabitat” , sa ne explice cum a reusit sa ajunga la performanta de a intocmi  acel proiect cu 

2000 euro/mp la Casa Mortuara, si poate ne mai raspunde si la alte intrebari. 

           Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan:Pana atunci, cand o sa putem 

discuta  cand o sa-l invitam, rog pe domnii de la Biroul Tehnic , iarasi  au facut cum au vrut ei 

devizul , nu, proiectul de hotarare, i-am rugat sa depuna intotdeauna   amanuntit toate articolele 

care stau la baza intocmirii acelui deviz. Pe domnul  Tîrîlă il vom chema, iar noi o sa va dam  

acest material , sau cei care mai sunteti  interesati, pentru a putea discuta concret, cu date 

concrete. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Corect. 

           Domnule consilier Țocu , daca mai sunteti? 

           Domnul consilier Țocu Cătălin : Intotdeauna sunt alaturi de d-voastra! 
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           Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan: Te astept, si te rog frumos, 

pana joi, de joi “o iau pe drumurile patriei” sa mai gasim niste bani, si  alte proiecte, poate 

discutam un pic si poate si cei 2 juristi  sau 3  care mai sunteti in consiliul local, vreti sa facem o 

discutie  comuna, pentru rezolvarea cazului ACS Husana, pentru ceia ce propuneam noi, ca sa-l 

discutam. V-as mai pune o intrebare, daca veti fi de acord, pana va termina constructorul sau 

pana vom rezilia contractul, nu stiu exact ce o sa fie, ca sa nu mai tinem aceste sedinte greoaie, 

online, am putea sa le desfasuram la Casa de Cultura, sa vedem si aparatul Primariei daca poate 

sa ajunga, sa fixam o data mai devreme, si totodata ca sa va putem da raspunsuri in Comisiile 

care le aveti, sa solicitati toate datele astfel incat , daca nu vi le-au prezentat in comisii sa poate 

sa vi le prezinte in timpul sedintei. Astept propunerea d-voastra. 

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

dvs. ati solicitat in sedinta trecuta un material domnului Boeru, domnul Boeru  mi-a transmis in 

calitate de consilier, materialul este la mine, vi-l pot inmana cand doriti dvs., da? 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: Multumesc!  

             Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan: Daca mai aveti alte probleme, 

daca nu, va multumesc pentru intelegere! As ruga domnii juristi, sa va uitati un pic la 

contestatiile pe care le-am facut noi , coreland cu legea, va stam la dispozitie, poate ne mai dati o 

idee. Inca ceva, va mai dau un exemplu, ne-a respins ANAF-ul caietul de sarcini pentru 

autobuzele electrice pentru ca am pus o clauza , ca furnizorul, producatorul de autobuze sa aiba 

un service autorizat , chiar daca da faliment , sa raspunda de garantia acelor autobuze. Au spus ca 

este conditie restrictiva. Eu nu consider, dar asta este, pentru ca timp de 5 ani de zile autobuzul 

acela trebuie sa mearga , iar daca SC SRL care vinde autobuzele , dupa 6 luni dispare, 

producatorul spune “nu am nici o treaba” , vi le-a dat furnizorul. Ca sa vedeti pana unde se 

merge cu legislatia. Este tot o conditie restrictiva, cum Dacia are reprezentant la Iasi, la Vaslui , 

la bacau, si raspunde daca faliment da “X” sau “Y”, mergem si avem alta varianta. O sa vedem 

ce o sa rezolvam. Va multumesc mult pentru intelegere! Ne vom intalni pe 10 sau pe 11 februarie 

2022 pentru buget. 

            Domnul consilier Cocuz Adrian : Daca mi permiteti si mie? Stimati colegi! As avea si eu 

o propunere venita in urma discutiei cu mai multe persoane, inclusiv cu colegi de-ai nostri dar si 

cu profesori de la scolile care-si desfasoara activitatea, sau ar trebui sa-si desfasoare activitatea 

sportiva  la Sala de Sport a Municipiului Husi. Am discutat cu dumnealor si vreu sa pun in 

discutia Consiliului Local , a colegilor si a d-voastra, oportunitatea gasirii unei solutii privind 

schimbarea locatiei acestui Centru de vaccinare intr-o alta locatie. 

           Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan: Va dau raspunsul , suntem in 

cautarea unui alt spatiu  dar care trebuie sa fie tot al Primariei Husi, sa apartina domeniului 

public, avem doua variante , sa vedem cum le finalizam, si eu imi doresc sa eliberez Sala de 

Sport, mai ales ca cheltuielile sunt foarte mari , intretinem o sala de sport pentru centru de 

vaccinare. La ora actuala  cred ca este mai important sa vedem de sanatatea locuitorilor si a 

copiilor si sper ca intr-o luna de zile o sa gasim solutii  pentru mutarea Centrului de vaccinare, 

dar poate se termina cu aceste vaccinuri , contractul este prelungit pana in luna martie 2022, 

parca?! Da, in martie expira. 

              Domnul consilier Țocu Cătălin: “Va imbratisez , domnule primar, va imbratisez!” 

              Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Matei Gabriela  : Si noi.  

               Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan: “Sper ca nu retoric, cum  

mi-ai zis.”           

                Domnul consilier Țocu Cătălin: “Nu, nu, serios!” 

                Domnul primar  al  municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan:Bine,pa! 



Page | 77  

 

                Domnul consilier Țocu Cătălin: Sanatate!. 

              Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Matei Gabriela : Va multumim.Buna ziua!.   

               Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Matei Gabriela   declară  închise 

lucrările  ședinței  ordinare   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din  31 ianuarie 

2022 . Lucrările ședinței s-au  desfășurat  prin mijloace electronice utilizând o platformă 

online de videoconferință  și prin prezența fizică la sediul Primăriei Municipiului Huși  a 

unui numar  de  2(doi) consilieri locali. 

              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL ,                                            

Gabriela  Matei                                                    jr.Monica Dumitrașcu 
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