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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 martie  2022 în cadrul  ședinței  ordinare   a Consiliului 

Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului 

Huşi nr.232 din 25.03.2022 

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.232 din 25.03.2022    a fost 

convocat  în   ședință ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de   

31 martie  2022  , ora  15,00. 

            Lucrările ședinței s-au  desfășurat  prin prezența fizică a consilierilor locali  la  

sediul Primăriei Municipiului Huși  

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

general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu. 

           Ca invitaţi  la şedinţa participă : ec.Maria Botez – director executiv la Directia 

Administratie Publica Locala,  ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica,  

ec.Sîrghe Aurora – sef Birou Managementul proiectelor, integrare europeana, 

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

ing.Ailenei Marius – arhitect sef, ing.Dumăscu Emanoel – sef.Birou Tehnic, ing.Mircea 

Claudiu – consilier , Directia Urbanism, d-na Mîcnea Mariana – consilier Birou 

Managementul proiectelor, integrare europeana, ing.Bahnariu Liliana si ing.Blănariu 

Carmen – Comp.Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice , Informatizare,  

d-na Hoha Daniela – director  Cresa Municipiului Husi ,ing.Năstasă Viorel – director 

executiv  Poliția Locală Huși, d-nul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului 

municipiului Husi . 

           La ședință a participat și  presa locală. 

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

25.03.2022    a Dispoziţiei nr.232 din 25.03.2022. 

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

constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de  16  consilieri locali. Lipsesc un 

număr de 3 consilieri locali , din care: 1 consilier local – Focia Alexandru (absent 

motivat), 2 consilieri locali – Nechifor Alexandru Ioan (absent nemotivat) , Țocu 

Cătălin* (absent  nemotivat). 

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

şedinţa este legal constituită. 

 

 

_____________________ 
*consilier local Țocu Cătălin  – vezi pag.nr.22  din pv.sed.CL din  31.03.2022 
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           Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna februarie 2022,  

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

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: Pentru inceput , 

supun aprobarii procesul verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului 

Local al municipiului Husi din 24 februarie 2022 si procesul verbal incheiat in 

cadrul sedintei  extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al 

municipiului Husi  din  03 martie  2022. 

 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 

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

ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  24 februarie 2022 ? 

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

verbal încheiat   în cadrul  ședinței ordinare   a Consiliului Local al municipiului Huși , 

din  24 februarie  2022. 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Cine este  pentru),  

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

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 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 absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 
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19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  24 februarie  2022   

fost adoptat cu  16 voturi pentru).  

 

         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : De asemenea  , 

supun aprobarii procesul verbal incheiat in cadrul sedintei  extraordinare , convocată 

de îndată , a Consiliului Local al municipiului Husi  din  03 martie  2022. 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu  întreabă dacă sunt 

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

ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Huși din  

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

continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței extraordinare, convocată de 

îndată,   a Consiliului Local al municipiului Huși , din  03 martie  2022.  

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Cine este  pentru),  

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

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 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  absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  
X 

- - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 
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             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Procesul 

verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată ,  a Consiliului Local al 

municipiului Huși din 03 martie  2022   fost adoptat cu  16  voturi pentru ). 

 

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

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

Ioan  – presedinte de sedinta.   

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

v-a fost comunicata,   sedinta ordinara  de astazi  31 martie 2022 are inscrise pe ordinea 

de zi un numar de 35 de puncte. Exista si completari ale ordinei de zi a sedintei ,  

3 proiecte de hotarare si Raport privind starea economică , socială  și de mediu a 

municipiului Huși , în anul 2021 , dupa cum urmeaza: 

            I.Proiect de hotarare nr.142 din 29.03.2022 privind aprobarea  Acordului de 

parteneriat  intre UAT Municipiul Husi in calitate de lider parteneriat si Asociatia 

Filantropia Ortodoxa Husi  în calitate de partener ,în vederea incheierii contractului de 

finanțare pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168 în 

cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității 

(DLRC) – initiator primarul municipiului Husi. 

             II.Proiect de hotarare nr.143 din 30.03.2022 privind aprobarea  cuprinderii in 

buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata,  stabilite in baza Notei de 

neconformitate nr.152727.1/ 20.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul 

Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737 – initiator primarul 

municipiului Husi. 

            III.Proiect de hotarare nr.144 din 30.03.2022 privind rectificarea bugetului 

local cu suma de 2715,61 mii lei  reprezentand   venituri proprii , subventii  si sume 

primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020  – initiator primarul municipiului Husi. 

➢ Raport privind starea economică , socială  și de mediu a municipiului Huși , în 

anul 2021 – inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Supun la vot ordinea de zi  

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

mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 
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5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

completata a fost aprobata  cu  16  voturi pentru).  

 

        Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 

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

municipiului Huși din  data de 24 februarie  2022 . 

 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare , convocată de îndată,  a 

Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  03 martie  2022 . 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 141 din 25.03.2022(forma corectă) privind punerea la 

dispoziția Comitetului Local pentru Situații de Urgență Husi  a terenului în 

suprafață de 11.960 mp, apartinând domeniului public al municipiului Huși, 

proprietatea municipiului Huși, situat în Drum  Recea nr.1.B, în vederea inființării 

unui centru integrat pentru instalarea/montarea de corturi/containere pentru 

cazarea temporară a refugiaților din Ucraina - inițiator primarul municipiului 

Huși.-  

 

4. Proiect de hotărâre nr. 108 din 02.03.2022  privind solicitarea finantarii din 

partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, 

avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Husi  - inițiator 

primarul municipiului Huși. 
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5. Proiect de hotărâre nr. 117 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale 

caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat 

in plata - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.118 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii 

de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr. 119 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de baza 

pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii 

de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.133 din 25.03.2022 privind modificarea statului de funcții 

al personalului din cadrul Poliției Locale a municipiului Huși - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.140  din 25.03.2022 privind modificarea organigramei si 

a  statului de funcții al personalului din cadrul  Directiei de Asistenta Sociala Husi 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr.125 din 24.03.2022 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere  pentru anul 2022 pentru copii înscriși la Creșa Municipiului 

Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.114 din  11.03.2022 pentru aprobarea bugetului 

proiectului “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare  

infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice 

urbane ” cod SMIS 125731 , accesat  în cadrul apelului de proiecte 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.115 din 11.03.2022 privind aprobarea proiectului cu 

finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

proiectul   “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, 

accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1”  - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

13. Proiect de hotărâre nr.116 din 11.03.2022 privind aprobarea proiectului cu 

finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

proiectul   “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168, accesat  în 
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cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1” - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 134 din 25.03.2022 privind aprobarea executiei bugetului 

local si bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 

proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2021- inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 122 din 24.03.2022 privind aprobarea alocării sumei de 

6.400 lei reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Huși în 

cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții aprobate pentru Spitalul 

Municipal Dimitrie Castroian Huși din bugetul Ministerului Sănătății - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

16. Proiect de hotărâre nr. 123 din 24.03.2022  privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huși, 

pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul “Regenerare Cartier Corni din 

Municipiul Husi prin realizare/dotare  infrastructura educationala pentru educatia 

prescolara si modernizare spatii publice urbane ”  -  SMIS 2014+:125731  - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

17. Proiect de hotărâre nr. 124 din 23.04.2022  privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 

proprii – etapa martie 2022 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr. 135 din 25.03.2022 privind aprobarea Programului local 

pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –

domeniul sport pentru anul 2022  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.139 din 25.03.2022  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr.127 din  26.04.2018 privind aprobarea 

normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, 

celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea 

unui climat de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, 

precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

20. Proiect de hotărâre nr. 138 din 25.03.2022  privind  aprobarea sumei de  

130.001,47  lei  cu TVA pentru obiectivul de investitii Lucrări de reabilitare rețele  

de apă  potabilă  și  canalizare menajeră în municipiul Huși, județul Vaslui - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

21. Proiect de hotărâre nr. 126 din 24.03.2022 privind  acordul  de  achiziții   bunuri 

și lucrări finanțate din  Cota de dezvoltare  aferente anului 2021  al operatorului de 



Page | 8  

 

apă și canal – SC AQUAVAS  SA Vaslui, sucursala Huşi - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

22. Proiect de hotărâre nr.110 din 07.03.2022 privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere cu nr. 6822 din 22.03.2012 , chiriaş  Antohi Marius 

Cătălin , pentru terenul în suprafaţa de 1,15  mp , situat  în Huşi,  strada 1 

Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,parter, ap.43, pentru acces exterior -  inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

23. Proiect de hotărâre nr.111 din 07.03.2022 privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere cu nr. 8002 din 11.04.2012  , chiriaş  Guzumaș Florin  , 

pentru terenul în suprafaţa de 7,00  mp , situat  în Huşi,  strada Eroilor , 

bl.15,sc.D,parter, ap.2, pentru extindere balcon - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

24. Proiect de hotărâre nr. 120 din 24.03.2022  privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.10278 din 09.05.2017, chiriaș SC 

CARIERDINAMICASIG AGENT DE ASIGURĂRI SRL  , pentru terenul în 

suprafață de 15,00 mp, situat în Huși , strada General Teleman nr.19.A, pentru 

birou de asigurări - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

25. Proiect de hotărâre nr.137 din 25.03.2022  privind modificarea si completarea 

Inventarului  bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al 

municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

26. Proiect de hotărâre nr. 112 din 07.03.2022 privind aprobarea concesionării 

directe a unei  suprafeţe de teren de  267   mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.23 , către  

domnul David Andrei-Nicusor  , aferentă imobilului  cu destinaţia de locuinţă, 

proprietate a acestuia - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

27. Proiect de hotărâre nr.113 din 11.03.2022 privind aprobarea concesionării 

directe a unei  suprafeţe de teren de  300  mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.82  , către  

doamna Orman Oxana   , aferentă imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate 

a acesteia - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

28. Proiect de hotărâre nr. 127 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării   

prin licitaţie publică a 4 loturi de teren aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate  pe strada 

Ciprian Porumbescu - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

29. Proiect de hotărâre nr.121 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării prin 

licitaţie publică a terenului în suprafață de 1000 mp  aparţinând domeniului privat 
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al municipiului Huşi, aflat  în proprietatea municipiului Huşi , situat  pe strada 

Ciprian Porumbescu nr.2.F  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

30. Proiect de hotărâre nr.128 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării   prin 

licitaţie publică a terenului în suprafață de 100 mp  aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, aflat  în proprietatea municipiului Huşi , situat   pe strada  

Jomir  nr.2.F - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

31. Proiect de hotărâre nr. 136 din 25.03.2022  privind aprobarea închirierii   prin 

licitaţie publică a 16  loturi de teren  aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflate  în proprietatea municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului 

Huși.  

 

32. Proiect de hotărâre nr.129 din 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 77416 în 3  loturi distincte  ,  cu nr.cadastral 

79488 în 2 loturi distincte și cu nr.cadastral 78604 în 4 loturi distincte   situate in 

Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

33. Proiect de hotărâre nr. 130 din 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor – terenuri  cu nr.cadastral 79472 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 

77795  în 4 loturi distincte,  situate în Cartier Dric.3 -  inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

34. Proiect de hotărâre nr. 131 din 24.03.2022 privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării imobilului - garsonieră aparținând domeniului privat 

al municipiului Huși, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48, către 

actualul chiriaș, domnul Patraș Iulian - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

35. Proiect de hotărâre nr.132 din 24.03.2022 privind aprobarea schimbării 

titularului contractului de închiriere  al apartamentului situat în municipiul Huși , 

strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,parter, ap.1, județul Vaslui, de pe numele Alexa 

Eugen pe numele Alexa Lenuța - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

        36.I.Proiect de hotarare nr.142 din 29.03.2022 privind aprobarea  Acordului de 

parteneriat  intre UAT Municipiul Husi in calitate de lider parteneriat si Asociatia 

Filantropia Ortodoxa Husi  în calitate de partener ,în vederea incheierii contractului de 

finanțare pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168 în 

cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității 

(DLRC) – initiator primarul municipiului Husi. 
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            37. II.Proiect de hotarare nr.143 din 30.03.2022 privind aprobarea  cuprinderii 

in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata,  stabilite in baza Notei de 

neconformitate nr.152727.1/ 20.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul 

Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737 – initiator primarul 

municipiului Husi. 

 

            38.III.Proiect de hotarare nr.144 din 30.03.2022 privind rectificarea bugetului 

local cu suma de 2715,61 mii lei  reprezentand   venituri proprii , subventii  si sume 

primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 2014-2020  – initiator primarul municipiului Husi. 

             39.Raport privind starea economică , socială  și de mediu a municipiului 

Huși , în anul 2021 – inițiator primarul municipiului Huși. 

       40.Diverse. 

 

Se trce la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

                                                   

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

municipiului Huși din  data de 24 februarie  2022 . Procesul verbal a fost 

adoptat cu 16 voturi pentru). 

 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare , convocată de îndată,  

a Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  03 martie  2022. 

Procesul verbal a fost adoptat cu 16 voturi pentru). 

 

3. Proiect de hotărâre nr.141 din 25.03.2022 *(forma corectă) privind punerea la 

dispoziția Comitetului Local  pentru Situații de Urgență  Huși  a terenului în 

suprafață de 11.960 mp, apartinând domeniului public al municipiului Huși, 

proprietatea municipiului Huși, situat în Drum  Recea nr.1.B, în vederea 

inființării unui centru integrat pentru instalarea/montarea de 

corturi/containere pentru cazarea temporară a refugiaților din Ucraina - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Matei Ionel  : 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.     
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           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – 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, domnul  consilier Iacob Ioan  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre?  

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Aici vreau eu sa intervin, 

acest proiect de hotarare a fost initiat urmare a Hotararii CLSU Husi , iar ideia inființării 

acestui  centru pentru cazarea temporară a refugiaților din Ucraina a venit ca urmare a 

interventiilor  pe care le-a facut toata lumea, am  primit  acele  10 containere , si a celor 3 

care au fost in folosinta noastra, ideia mea si urmare a  discutiilor avute s-a decis ca 

aceasta tabara pentru situatii de urgenta  sa ramana in permanenta acolo. Nu stim ce ne 

rezerva viitorul maine, nu stim ce situatii vor mai fi, sa avem aceasta tabara in 

permanenta acolo. Avand aceste documente , putem sa mergem mai departe pentru 

infiintare definitiva. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

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

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 108 din 02.03.2022  privind solicitarea finantarii din 

partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare 

sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul 

Husi  - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

            Domnul consilier Matei Ionel  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – 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, domnul  consilier Iacob Ioan : Discutii la acest proiect de 

hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 
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16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

          7.Proiect de hotărâre nr. 119 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror 

salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

            Domnul consilier Matei Ionel  : 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 Matei Ionel  : Dar ati “sărit” de la punctul nr.4 la punctul nr.7 

de pe ordinea de zi. Trebuia sa cititi punctul nr.5. 

           Domnul consilier Filip Cosmin Adrian: Acesta este punctul nr.7, trebuia sa cititi 

punctul nr.5. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Mergem cu 

acesta(punctul nr.7) , apoi ne intoarcem la punctul nr.5. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Ne intoarcem inapoi, daca 

am citit  gresit. Daca sunt discutii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre(punctul nr.7 de pe ordinea de zi)  în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  

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

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

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

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

           5.Proiect de hotărâre nr. 117 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de 

subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza 

minim brut pe tara garantat in plata - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel    : 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, domnul  consilier Iacob Ioan : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 
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6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

           6.Proiect de hotărâre nr.118 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror 

salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel    : 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, domnul  consilier Iacob Ioan : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 
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3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

8. Proiect de hotărâre nr.133 din 25.03.2022 privind modificarea statului de 

funcții al personalului din cadrul Poliției Locale a municipiului Huși - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

              Domnul consilier Matei Ionel    : 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, domnul  consilier Iacob Ioan : Discutii la acest proiect de 

hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 
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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 absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

9. Proiect de hotărâre nr.140 din 25.03.2022 privind modificarea organigramei 

si a  statului de funcții al personalului din cadrul  Directiei de Asistenta 

Sociala Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

              Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  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  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

10. Proiect de hotărâre nr.125 din 24.03.2022 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere  pentru anul 2022 pentru copii înscriși la Creșa 

Municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Discutii ? Nu sunt, trecem 

la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre nr.114 din  11.03.2022 pentru aprobarea bugetului 

proiectului “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin 

realizare/dotare  infrastructura educationala pentru educatia prescolara si 

modernizare spatii publice urbane ” cod SMIS 125731 , accesat  în cadrul 

apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI- inițiator primarul 

municipiului Huși. 
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              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

              Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii  asupra  proiectului  

de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 
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15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  absent nemotivat* 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru) . 

 

12. Proiect de hotărâre nr.115 din 11.03.2022 privind aprobarea proiectului cu 

finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

proiectul   “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 

153167, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2021/9/9.1/OS9.1”  - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

              Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

 

 

 

 A intrat în sala de ședință domnul consilier Țocu Cătălin.Sunt prezenți la 

ședință un număr de 17 consilieri. 

 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  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  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

13. Proiect de hotărâre nr.116 din 11.03.2022 privind aprobarea proiectului cu 

finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

proiectul   “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168, 

accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1” 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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.     
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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. 

             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, domnul  consilier Iacob Ioan : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Daca nu sunt, supunem de vot. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Numai un pic! 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Da, domnule consilier 

Bobârnat  !? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La care proiect? 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : La Proiectul de hotarare “Infiintarea clubului 

seniorilor din Husi”, ar fi bine, poate, domnul primar ne da cateva explicatii,pentru ca 

vedem ca finantarea acestui proiect , cofinantarea la acest proiect a ajuns deja la un 

procent de peste 50%. Astea nu sunt  cheltuielile finale , cheltuielile reale,  pentru ca o sa 

coste mult mai mult in final.  

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : As vrea sa intervin ?! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Numai un pic, concluzionez imediat! As vrea 

sa vedem, daca avem o viziune clara cu privire la cheltuielile finale, la utilitatea acestui 

proiect, oportunitatea acestui proiect . 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Acest proiect a fost 

aprobat in cadrul GAL-ului, nu-mi mai  aduc aminte exact  data , in cadrul GAL-ului  

ne-am angajat atunci urmare unor estimari  facute de membrii care fac parte din GAL, nu 

numai de mine, si am depus atunci un numar de “n” proiecte. Pentru cele care am aprobat 

astazi bugetul, s-au semnat  toate, nu d-na Sirghe, a mai ramas vreunul nesemnat? 

           D-na ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeana: Nu.  

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu. Problema care se 

pune este , daca tot ati deschis subiectul, eu am avut ieri o discutie cu cineva de la 

Guvern, pentru o problema mult mai delicata, nu cu aceste proiecte cu care nici nu am 

inceput, care s-ar putea ca la licitatie sa nu vina nimeni , sunt proiecte care le avem in 

derulare , care o parte din ele sunt realizate in proportie de 50%, 60%, sau pe anumite 

categorii, pretul pe care l-a dat ofertantul este ferm, la ora actuala  au inceput sa-si declare 

insolventa , nu le dam numele, si in alte orase, pentru faptul ca nu pot sa mai continuie 

lucrarile pentru faptul ca preturile au crescut de 7-8 ori. In urma discutiei avute cu un 

reprezentant al Guvernului Romaniei, si am pus aceasta problema, cu ce vom termina 

proiectele , pentru ca in cazul in  care nu le terminam in termenul care este prevazut in 

documentatia respectiva, s-ar putea sa dam si banii inapoi?! Dar sa stiti ca nu este numai 

Husul in aceasta situatie, este toata Romania. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Toate administratiile. 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ei  pot sa dea o 

ordonanta, un ordin de guvern, o indexare, sa vedem de unde se iau cheltuielile din anexa 

respectiva  pentru ca , contractele care sunt semnate, cred ca ma urmariti domnule 

consilier ?!.... 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Doar nu vorbiti numai cu mine, nu ? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : ….care sunt semnate 

ferm cu UE, doar ca dvs. vorbeati de asta m-am uitat la dvs., contractele care sunt 

semnate ferm  cu un termen de executie si cu o anumita valoare nu mai pot fi 

realizate.Dumnealor mi-au trimis o chestie  care tine de POIM, o solutie care s-a discutat, 

dar asta nu ma intereseaza pentru ca POIM-ul este doar apa, eu nu am cum sa nu ma duc 

mai departe cu GAL-ul ,  trebuie sa merg mai departe, vom vedea daca le putem sau nu le 

putem incepe pentru ca licitatia ne ca spune daca vom avea castigatori. Sunt niste 

obligatii pe care ni le-am asumat prin contract  in baza unor hotarari pe care le-am dat 

atunci cand am infiintat GAL-ul. Acelea au fost valorile care ni le-au estimat  atat pentru 

“teatru  de vara” , atat pentru “regenerare cartier Corni”, atat pentru “clubul seniorilor”, 

erau niste criterii  de punctaj ca sa putem prinde finantare. Sa va garantez acuma, nu stiu, 

trebuie sa asteptam o saptamana, asa mi s-a spus, cu ce modalitati se indexeaza, ce 

posibilitati de finantare avem, si aici trebuie obtinuta din nou aprobare de la UE pentru 

suplimentare , ca sa putem pune pe cheltuieli neeligibile acestea trei. Dupa asta discutam, 

decamdata sunt proiecte pe care noi le, au stat 4 ani, domnule Bobârnat, la reevaluare, si 

mai avem 1 an sa le implementam. Noi le-am depus , cand doamna Sirghe?  

           D-na ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeana: 2018-2019. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : 2019, 2020, 2021 si 

acum suntem in 2022,  

           D-na ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeana: Valorile au fost estimate in anul 2017, pentru ca atunci s-au facut. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Daca imi permiteti, domnule 

presedinte, vreau sa intreb ceva, in legatura tot  cu proiectul acesta, „Infiintare clubul 

seniorilor”, mai avem un proiect  nr.142, si in Scrisoarea 4 de clarificari, se mentioneaza 

cota de cofinantare de 5% acolo. Care este problema, ca nu mai este 2% , este 5%?! 

            D-na ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeana: 2%, este 2%. 

 Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar ce se intampla? 

            D-na ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeana: 5% la bugetul de stat,  este finantare de la FEN, dar de la bugetul local este 

2%, doar daca este vreo greseala . 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar in fine, discutam cand ajungem la 

acel proiect de hotarare. 

           D-na ec.Sirghe Aurora – sef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeana:  Este 2%. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Bun, discutam cand ajugem acolo. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Trebuie sa duc la 

indeplinire hotarare pe care le-am luat impreuna, am facut cererile si am depus 
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documentele in vederea “infiintarii”  contractului. Daca nu se intervine, nu o sa mai 

putem face nici un proiect. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Noi “ne-am abținut” de fiecare data la acest 

proiect, asa o sa facem si acum. 

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

indiferent ca v-ati abținut sau nu , tot Jan Ciupilan este cel.... 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Decat sa ne reprosati, cum ati facut cu “Cuza”, 

cu asa, ca , Consiliul Local a votat. Noi o sa ne abtinem. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu stiu la ce va referiti 

la “Cuza”!? 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Ce s-a facut la “Cuza”. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu v-am reprosat, am 

spus ca sa  putem face contractul ,   trebuie sa facem un imprumut de 1 milion de euro.  

  Domnul consilier Bobârnat Radu : Ati spus ca , Consiliul local este de vina. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Si l-am inchis pentru ca 

era un proiect care, poate nu stiti dar ….. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu :Ca sa nu mai ajungem in situatia asta , noi o sa 

ne abținem, va scutim de ….. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…..imi aduc perfect 

aminte, s-a insistat numai pe proiectul “Cuza”  si nimeni nu a vrut sa stie de proiectul 

“Colegiul Agricol Husi”. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Ar fi mai bine sa nu se faca. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am reprosat si stiu exact 

ce am reprosat, memoria nu m-a lasat, este vorba de “campusurile”  care a fost facute in 

guvernarea PNL, si au fost supuse finantarii cu fonduri europene numai acele lucrari la 

campusurile declarate de PNL, iar pentru acelea cum era Liceul Agricol Husi , nu au fost 

aprobate sa intre in finantare. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Daca vreti, dau si eu exemple de multe proiecte 

pe care le-ati facut dvs. si ati cheltuit o gramada de bani degeaba, dar…. 

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

Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu are rost acuma. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu vreau sa discutam 

contradictoriu  acuma, v-am spus ce am reprosat. Daca aveti un exmplu, spuneti-l! Care 

proiect este facut degeaba?! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu acuma, cu alta ocazie. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Va rog, haideti sa trecem la 

vot! 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 
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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 absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - X 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru) , 5 abținere) – consilieri locali :  Bobârnat Radu, Cocuz 

Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 134 din 25.03.2022 privind aprobarea executiei 

bugetului local si bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial 

din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2021- inițiator 

primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
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          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 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 absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 122 din 24.03.2022 privind aprobarea alocării sumei 

de 6.400 lei reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Huși 

în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții aprobate pentru 

Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși din bugetul Ministerului 

Sănătății - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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. 
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           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, domnul  consilier Iacob Ioan:  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

16. Proiect de hotărâre nr. 123 din 24.03.2022  privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Huși, pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul “Regenerare Cartier 

Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare  infrastructura educationala 

pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane ”  -  SMIS 

2014+:125731  - inițiator primarul municipiului Huși. 
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               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 



Page | 30  

 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

17. Proiect de hotărâre nr. 124 din 23.04.2022  privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din 

venituri proprii – etapa martie 2022 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 



Page | 31  

 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

18. Proiect de hotărâre nr. 135 din 25.03.2022 privind aprobarea Programului 

local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes 

public local – domeniul sport pentru anul 2022  - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre?   

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am propus acest proiect 

de hotarare deoarece am reusit sa avem rezultate la mai multe discipline sportive , nu este 

numai pentru  fotbal, este si pentru șah, este și pentru baschet, pentru copii, si pentru toata 

lumea.Va trebui sa discutam, dupa, aia, domnule Bobârnat , sa analizam documentele,de 

asta vi le-am trimis, pentru ca exista acolo o clauza care nu mi-a placut, pe perioada 

desfasurarii campionatului nu putea fi preluat.Si atunci am zis, le dam o sansa tuturor 

celor care vor fi de acord cu miscarea sportiva, chiar si rezultatul AS HUSANA de a se 

duce în play-off este un rezultat extraordinar, apoi avem șah-ul care este in Divizia 

nationala, domnul Baltag...., 

Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Si domnul Ursan. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: ....si domnul Ursan, da 

asta spuneam, si celelalte echipe de copii care mai sunt, „Pajura”, si care mai sunt acolo. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Est adevarat, domnul primar mi-a trimis si mie 

un proiect ca sa vedem daca este posibila preluarea  echipei la municipalitate. Asa cum 

arata proiectul acela, nu putea fi aprobat sub nici o forma. 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Erau doua variante, in una 

din variante consiliul local  sa se asocieze cu un ONG, din punctul meu de vedere asa 

ceva nu este posibil. Schimbarea actionarilor, cum ar fi fost , o cedare a actiunilor , nu 

puteam sa o fac decat in conditiile in care aveam format un club de sport, o directie de 

sport, dar asta a ramas ca o discutie, pana la terminarea campionatului sa analizam toata 

lumea si apoi .... 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, asa este, am cerut sa mi se puna la 

dispozitie Statutul si Actul constitutiv al asociatiei, ca sa vad si alte elemente necesare, nu 

mi-au mai fost trimise, am inteles ca au fost oprite. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din cauza asta am oprit, 

parteneriat public-privat cu  un ONG , nu am fost de acord . 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu am mai verificat si legislatia un pic, si 

juristprudenta, este si o Hotarare a Inaltei Curti de Casatie  nr.22/2020, care nu permite 

acest tip de finantare , asa incat raspunsul meu ar fi fost negativ, dar asta nu inseamna ca 

nu sunt de acord sa sprijinim intr-un fel sportul. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am dat aceste documente 

la juristi in ideia  in care poate  eu sa omit ceva, dar intre timp am citit  si eu, ca ceia ce 

ne-au prezentat  ei, asta am si spus, nu stiam numarul hotararii, nu este treaba mea asta, 

este ca un parteneriat public-privat  cu un ONG nu este posibil. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa este. Revenind  la proiectul de față, punctul 

nr.18 (Proiect de hotărâre nr. 135 din 25.03.2022), eu nu am vazut aici dar ca sa fie 

respectata Legea nr.350 privind acest tip de sponsorizari, trebuiau sa fie avute in vedere 

proiectele mai multor asociatii. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pentru asta este si data, 

proiecte care se depun la anumite valori . 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Sunt fundatiile, sunt celelalte , ar trebui 

un cadru general, pentru toate. Acesta este facut cu „dedicatie”. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv : Acesta vine si se publica in 

Monitorul Oficial , ulterior se vine cu Metodologie. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: De pe asta nu se da nici 

un leu nimanui. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles.Dar parca se propune o suma , nu ? 

Parca se propune o suma de 300 de mii ? 

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

mentine suma de 300.000 in vederea publicarii si.... 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Ma rog! Eu o sa  „ma  abțin” aici pentru ca nu 

cred ca asta este metodologia . Sunt de acord sa ajutam , dar nu asa. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Si eu sunt  de acord sa 

ajutam . 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu va spun ca trebuie sa respectam legea. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu in baza acestui 

proiect dam banii. 
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          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta  

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

adoptată cu 14  voturi  pentru) , 2 abținere) - consilieri locali : Bobârnat Radu, Popa 

Cătălina Eugenia.Domnul consilier Țocu Cătălin nu și-a exprimat votul , nu se afla in sala 

de sedinta. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.139 din 25.03.2022  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr.127 din  26.04.2018 privind 

aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, 

agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul 

Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, disciplina si 

gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea 

faptelor ce constituie contraventii - inițiator primarul municipiului Huși. 
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              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan:  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre?  

          Doamna consilier Nacu Mihaela : La discutii, la Art.5.pct.36  - “expunerea spre 

vanzare in parcarile publice sau pe alte terenuri care apartin domeniului public  a unor 

vehicule, autovehicule,  utilaje, aparatură sau mărfuri fără autorizările legale”. Eu as dori 

ca de maine, dupa finalizarea acestui proiect , sa nu mai fie in parcari la ANAF, acele 

masini expuse spre vanzare. 

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

sa stiti ca de asta am si propus acest proiect de hotarare . 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Sau prin alte locuri din oras, domnul Năstasă a 

fost sesizat de catre mine, de trei ori, si domnul Boeru, sunt masini puse la vanzare in tot 

orasul. Nu este corect.  

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu mai spunem ca stiam 

si noi de aceste lucruri, si de  aceia am luat aceste masuri. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : Putem propune 1-2 parcari private, domnule 

primar. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Lucram la acest aspect. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Sa se amenajeze un “iarmaroc” pentru 

masini in afara orasului, ca asa se face. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Acest proiect de hotarare 

l-am initiat ca sa-i putem sanctiona. Domnul Năstasă de la Poliția Locală este aici, 

contestau ca nu aveam cadrul legal. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca nu mai sunt alte 

discutii,  supun la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  

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

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 
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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 absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

20. Proiect de hotărâre nr. 138 din 25.03.2022  privind  aprobarea sumei de  

130.001,47  lei  cu TVA pentru obiectivul de investitii Lucrări de reabilitare 

rețele  de apă  potabilă  și  canalizare menajeră în municipiul Huși, județul 

Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  :  Discutii  asupra  

proiectului  de hotărâre de la punctul nr.20 ? Nu sunt, trecem la vot. 
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          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

21. Proiect de hotărâre nr. 126 din 24.03.2022 privind  acordul  de  achiziții   

bunuri și lucrări finanțate din  Cota de dezvoltare  aferente anului 2021  al 

operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS  SA Vaslui, sucursala Huşi - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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 
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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, domnul  consilier Iacob Ioan : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre?  

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

astazi a fost aprobat pretul marit la apa, pentru ca exista o clauza,  atunci cand am 

solicitat fondurile europene, societatea trebuie sa fie in permanenta rentabila. Ei si asa la 

ora actuala spun ca sunt in pierdere cu 6 pana la 10%, au cheltuieli mult mai mari decat ar 

putea fi reduse. Dar sa stiti ca eu m-am opus astazi la aprobarea pretului marit al apei. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Supun la vot proiectul de 

hotărâre. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Ati gasit, ati identificat si alte modalitati de 

rentabilizare a activitatii, altele decat cresterea pretului  ?  

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In primul rand 

modalitatile de rentabilizare erau in felul urmator : sa-si rezolve problemele unde au fost 

investitii noi si avem  acele pierderi de apa. Din punctul meu de vedere, noi luam 100 de 

metri cubi de apa de la Husi si facturam maxim 40-50 , nu se poate asa ceva  atata timp 

cat am o investitie asa de mare la nivel de oras Husi. Este vorba si de prima lucrare aceia 

care s-a facut prin CNI de 11 milioane de euro, plus a doua care se termina acuma , doi, 

aveau lucrari care trebuiau sa le faca, erau prin contract, asa era parteneriatul pe care l-am 

facut la infiintarea SC Aquavas, pe care nu le-au realizat, au pierdut niste bani. Au 

bransamente care nu le-au realizat de cateva luni de zile, care ar fi trebuit sa le aduca un 

consum de apa suplimentar, inclusiv niste bani pe care i-ar fi putut folosi. In urma 

discutiilor avute cu cei de la sucursala ,  inclusiv cu managerul de la Vaslui, am ridicat 

celelalte probleme,intarzierea proiectului cu fonduri europene, mai avem cateva lucrari de 

facut, au distrus o parte din oras, nu sunt de acord cu acest lucru pentru ca avizele noastre 

au fost date pe trotuar, iar in momentul in care au intrat pe strada , am cerut si cer in 

continuare, cu toate ca nu am hotarare de consiliu local , puteti sa ma reclamati, „doamna 

presa” aici de fata, noi avem o hotarare prin care am spus ca trebuie sa refaca stratul de 

uzura.Marea problema imi apare pe strada Șara, apoi apare pe strada Ghițescu, dar marea 

problema o am pe Șara, pentru ca din motive „foarte bine”,  o conducata „au uitat” sa o 

puna. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Pe strada Ana Ipatescu, pe Ana Ipatescu , nu ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Pe strada Ana Ipatescu, 

lucrarea este aprobata prin hotarare de consiliu local, se reface bucatica aceia, am inteles 

ca de maine, sau de luni, parca asa, constructorul da drumul la statia de asfalt. Asta o stiu 

de la cei care lucreaza la apa-canal, ca de luni se da  drumul la asfalt ca sa poate sa 

repare. Lucrarea de pe strada Ana Ipatescu am aprobat-o anul trecut in sedinta de consiliu 

local. 
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          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

22. Proiect de hotărâre nr.110 din 07.03.2022 privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere cu nr. 6822 din 22.03.2012 , chiriaş  Antohi Marius 

Cătălin , pentru terenul în suprafaţa de 1,15  mp , situat  în Huşi,  strada 1 

Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,parter, ap.43, pentru acces exterior -  inițiator 

primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii la acest proiect de 

hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

23. Proiect de hotărâre nr.111 din 07.03.2022 privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere cu nr. 8002 din 11.04.2012  , chiriaş  Guzumaș 
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Florin  , pentru terenul în suprafaţa de 7,00  mp , situat  în Huşi,  strada 

Eroilor , bl.15,sc.D,parter, ap.2, pentru extindere balcon - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

                   Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

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

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

24. Proiect de hotărâre nr. 120 din 24.03.2022  privind prelungirea duratei 

contractului de închiriere nr.10278 din 09.05.2017, chiriaș SC 

CARIERDINAMICASIG AGENT DE ASIGURĂRI SRL  , pentru terenul în 

suprafață de 15,00 mp, situat în Huși , strada General Teleman nr.19.A, 

pentru birou de asigurări - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    

  

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

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  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

25. Proiect de hotărâre nr.137 din 25.03.2022  privind modificarea si completarea 

Inventarului  bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al 

municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 
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5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

26. Proiect de hotărâre nr. 112 din 07.03.2022 privind aprobarea concesionării 

directe a unei  suprafeţe de teren de  267   mp, aparţinând domeniului privat 

al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.23 

, către  domnul David Andrei-Nicusor  , aferentă imobilului  cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate a acestuia - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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. 

           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

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

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 
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          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

27. Proiect de hotărâre nr.113 din 11.03.2022 privind aprobarea concesionării 

directe a unei  suprafeţe de teren de  300  mp, aparţinând domeniului privat 

al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.82  

, către  doamna Orman Oxana , aferentă imobilului  cu destinaţia de locuinţă, 

proprietate a acesteia - inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 



Page | 45  

 

            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. 

            Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

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

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 
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28. Proiect de hotărâre nr. 127 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării   

prin licitaţie publică a 4 loturi de teren aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate  pe 

strada Ciprian Porumbescu - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan : Avem nevoie de comisie, 

trebuie facute propuneri pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor. 

           Domnul  consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi 

formuleaza  urmatoarele propuneri : 

• Preşedinte :  Toma Cătălina Tania  – consilier  local ; 

• Membri :   Patrașcu Luiza – consilier  local ; 

    Matei Gabriela – consilier  local; 

Membri supleanți : 

✓ Matei Ionel - consilier  local ; 

✓ Corjinschi Ioan Alexandru - consilier  local; 

✓  Focia Alexandru - consilier  local . 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot propunerile 

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor. Cine este  pentru),  

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

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

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  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor au fost aprobate cu 17  

voturi  pentru) . 

          Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Aici as vrea eu un pic sa intervin! 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan: Da, va rog, domnule 

consilier ! 

          Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Din proiect reiese ca doar persoanele 

juridice pot participa la licitatie, da? 

           Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect sef: Da, asa este. 

           Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : As vrea sa propun sa participe la licitatie 

si persoanele fizice, si la punctul nr.28 dar si la punctul nr.29 de pe ordinea de zi. 

Ambele proiecte au aceiasi forma. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Pentru spatiul comercial, domnule 

consilier , da? 

Domnul consilier Filip Cosmin Adrian :Da, asa este. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Stiu, ati insistat ,  atunci cand s-a facut 

dezmembrarea pe terenul ala. 

           Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Ca si idee, stati numai o secunda, ca sa va 

explic punctul meu de vedere! 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Da, sa auzim! 

            Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Vreau sa-mi infiintez o societate cu   

scopul de a face o activitate , dar conditionez, este normal , nu fac o societate daca nu iau 

licitatia. Da, si atunci particip la licitatie, urmand ca ulterior sa.... 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eram convinsa ca dvs. sunteti persoana. 

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

perfecta dreptate,  era   autorizatia  de constructie,  tinand cont  ca are ca scop activitate 

comerciala.  

          Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Este clar ca este activitate comerciala. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Supune la vot 

amendamentul propus de domnul consilier Filip Cosmin Adrian  - sa participe la licitatie 
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si persoanele fizice.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

propus de domnul consilier Fillip Cosmin Adrian a fost aprobat cu 13  voturi  pentru) ,  

4 abținere) – consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa 

Cătălina Eugenia . 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot proiectul de 

hotarare completat ( “in ansamblu”).Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.    

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 
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5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

completată  a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Acest teren l-am mai 

avut odata inchiriat dar nu a mai venit sa semneze contractul. Bahnaru, parca era?! 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Si nu a pierdut  garantia? Era trecuta o 

garantie, nu ? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Conform legislatiei, da. 

 

29. Proiect de hotărâre nr.121 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării 

prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1000 mp  aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în proprietatea municipiului 

Huşi , situat  pe strada Ciprian Porumbescu nr.2.F  - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

                Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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.     
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           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

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

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Raman aceleasi propuneri 

facute pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor , da ? 

• Preşedinte :  Toma Cătălina Tania  – consilier  local ; 

• Membri :      Patrașcu Luiza – consilier  local ; 

      Matei Gabriela – consilier  local; 

Membri supleanți : 

✓ Matei Ionel - consilier  local ; 

✓ Corjinschi Ioan Alexandru - consilier  local; 

✓  Focia Alexandru - consilier  local . 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot propunerile 

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor. Cine este  pentru),  

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

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 
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        Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Propunerile 

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor au fost aprobate cu 17  

voturi  pentru) . 

          Domnul consilier Filip Cosmin Adrian : Si la acest proiect de hotarare am acelasi 

amendament  -  sa participe la licitatie si persoanele fizice. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu :  Domnule presedinte, supune-ți la vot 

amendamentul. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Supune la vot 

amendamentul propus de domnul consilier Filip Cosmin Adrian  - sa participe la licitatie 

si persoanele fizice.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

propus de domnul consilier Fillip Cosmin Adrian a fost aprobat cu 13  voturi  pentru) ,  

4 abținere) – consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa 

Cătălina Eugenia . 
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           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot proiectul de 

hotarare completat ( “in ansamblu”).Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.    

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - X - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - X - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - X - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - X - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - X - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 
        Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea completată  a 

fost adoptată cu 12  voturi  pentru) , 5 voturi împotrivă) – consilieri locali Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia , Rotariu Nicoleta. 
 

30. Proiect de hotărâre nr.128 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării   

prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 100 mp  aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în proprietatea municipiului 

Huşi , situat   pe strada  Jomir  nr.2.F - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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 Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

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

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Raman aceleasi propuneri 

facute pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor , da ? 

• Preşedinte :  Toma Cătălina Tania  – consilier  local ; 

• Membri :      Patrașcu Luiza – consilier  local ; 

      Matei Gabriela – consilier  local; 

Membri supleanți : 

✓ Matei Ionel - consilier  local ; 

✓ Corjinschi Ioan Alexandru - consilier  local; 

✓  Focia Alexandru - consilier  local . 

            Domnul consilier Popa Cristinel : Da, raman aceleasi propuneri. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot propunerile 

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor. Cine este  pentru),  

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

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

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

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor au fost aprobate cu 17  

voturi  pentru) . 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot proiectul de 

hotarare completat ( “in ansamblu”).Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.    

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

completată  a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

31. Proiect de hotărâre nr. 136 din 25.03.2022  privind aprobarea închirierii   

prin licitaţie publică a 16  loturi de teren  aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, aflate  în proprietatea municipiului Huşi - inițiator 

primarul municipiului Huși.  

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Raman aceleasi propuneri  

pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor , da ? 

• Preşedinte :  Toma Cătălina Tania  – consilier  local ; 

• Membri :      Patrașcu Luiza – consilier  local ; 

      Matei Gabriela – consilier  local; 

Membri supleanți : 

✓ Matei Ionel - consilier  local ; 

✓ Corjinschi Ioan Alexandru - consilier  local; 

✓  Focia Alexandru - consilier  local . 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot propunerile 

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor. Cine este  pentru),  

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

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 
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16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

formulate pentru completarea Comisiei de evaluare a ofertelor au fost aprobate cu 17  

voturi  pentru) . 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune la vot proiectul de 

hotarare completat ( “in ansamblu”).Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”.    

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

completată  a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

32. Proiect de hotărâre nr.129 din 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 77416 în 3  loturi distincte  ,  cu 
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nr.cadastral 79488 în 2 loturi distincte și cu nr.cadastral 78604 în 4 loturi 

distincte   situate in Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  : Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 
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19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

33. Proiect de hotărâre nr. 130 din 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor – terenuri  cu nr.cadastral 79472 în 2 loturi distincte , cu nr. 

cadastral 77795  în 4 loturi distincte,  situate în Cartier Dric.3 -  inițiator 

primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de hotărâre 

în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

 

 

 

 

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

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  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

34. Proiect de hotărâre nr. 131 din 24.03.2022 privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării imobilului - garsonieră aparținând domeniului 

privat al municipiului Huși, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, 

et.3,ap.48, către actualul chiriaș, domnul Patraș Iulian - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Discutii la acest proiect de 

hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de hotărâre 

în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 
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3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

35. Proiect de hotărâre nr.132 din 24.03.2022 privind aprobarea schimbării 

titularului contractului de închiriere  al apartamentului situat în municipiul 

Huși , strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,parter, ap.1, județul Vaslui, de pe 

numele Alexa Eugen pe numele Alexa Lenuța - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Daca sunt discutii la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 
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             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de hotărâre 

în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

              Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

     

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan :  Acum trecem la discutarea 

proiectelor de hotarare inscrise suplimentar pe ordine de zi. 

           36.I.Proiect de hotarare nr.142 din 29.03.2022(inscris suplimentar pe ordinea 

de zi a sedintei CL din 31.03.2022) privind aprobarea  Acordului de parteneriat  intre 

UAT Municipiul Husi in calitate de lider parteneriat si Asociatia Filantropia 

Ortodoxa Husi  în calitate de partener ,în vederea incheierii contractului de 

finanțare pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 

153168 în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Axa 

prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub 

Responsabilitatea Comunității (DLRC) – initiator primarul municipiului Husi. 
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            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Matei Ionel  : 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. 

          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, domnul  consilier Iacob Ioan :  Discutii asupra  proiectului  

de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de hotărâre 

în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - - X 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - X 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 
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        Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată cu 12  

voturi  pentru) , 5 abținere) – consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa 

Cătălina Eugenia , Rotariu Nicoleta. 

 

       37.II.Proiect de hotarare nr.143 din 30.03.2022(inscris suplimentar pe ordinea de 

zi a sedintei CL din 31.03.2022) privind aprobarea  cuprinderii in buget a reducerii 

procentuale din sumele solicitate la plata,  stabilite in baza Notei de neconformitate 

nr.152727.1/ 20.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional 

din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru 

proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie 

Castroian din Huși” cod SMIS 126737 – initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Matei Ionel  : 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. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

 

           

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este  vorba aici, cum va 

spuneam si la celalalt ,  exista aceste corectii,vom merge pe contestatie, vom vedea 

raspunsul,  dupa care vom merge in instanta. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Este o „neconformitate” destul de mare, 

domnule primar! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu este mare, este 25%, 

dar nu este numai la mine, uitati-va ,  eu stiu exact cat este, eu consider , impreuna cu 

toate echipele tehnice  care au lucrat la acest proiect , impreuna cu consultanta, noi 

spunem ca am respectat cadrul legal, dumnealor spun ca nu, o sa vedem ce hotaraste 

instanta. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dupa ce vedem hotararea, ce facem ? 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : O sa-i imputam,  daca 

sunt vinovat eu, o sa mi-i imputati mie. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: 580.000 de lei ? 

           Domnul consilier Filip Cosmin Adrian: “Are bani, doamna! Are leafa mare!” 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Ati ajuns de la 400.000 

la 580.000 ? Dar nu este nici o problema! 
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           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: 580.000 lei? Numai la Spital sunt trei 

note de neconformitate. 

          Doamna ec.Sîrghe Aurora – sef Birou Managementul proiectelor, integrare 

europeana: Sunt doua note. 

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

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Doua si asta este a treia. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :Nu, doamna, sunt doua! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar oricum nu  suportati singur toată suma , 

domnule primar?! 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Nu , oricum o sa fim..... 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : „Solidari?!” 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : O sa vedem ce spune 

instanta, dar eu va spun ca nu o sa pierd, domnule Bobârnat ! 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : „Sa dea Domnul! „ Noi o sa ne abtinem aici , 

ca sa nu ziceti ca.... 

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

la celalalt ati aprobat. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : La care? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Cand a fost „on-line”, 

dar nu este nici o problema! 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am si eu o intrebare, avand in vedere 

ca acest material este facut din 10.03.2022 , de ce nu a fost prins pe ordinea de zi a 

sedintei din 31.03.2022 ? 

             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :  Pentru ca  nu a fost 

primarul ,cand s-au dat materialele,  sa le semneze!  E bine? 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu stiu daca este bine. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Noi „o sa ne abținem” , ca sa nu fim nevoiti sa 

va ajutam la „contributia”  aceasta ! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan :  Nu va faceti probleme, 

domnule consilier Bobârnat ! Nu o sa platesca nimeni contributia! 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan supune  la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu - - X 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian - - X 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian X - - 

6 Focia Alexandru absent motivat 
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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  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - - X 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - - X 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru) , 5 abținere) – consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz 

Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia , Rotariu Nicoleta. 

           Domnul consilier Filip Cosmin Adrian: “Eu am incredere ca plateste singur!” 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : „Poate castig niste 

procese pe care le am acuma.” 

 

 

 

 

           38.III.Proiect de hotarare nr.144 din 30.03.2022(inscris suplimentar pe ordinea 

de zi a sedintei CL din 31.03.2022) privind rectificarea bugetului local cu suma de 

2715,61 mii lei  reprezentand   venituri proprii , subventii  si sume primite de la UE/alti 

donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020  

– initiator primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Matei Ionel  : 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, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii asupra proiectului  

de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 
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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 absent motivat 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina X - - 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela - X - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia - X - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta - X - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru) , 5 voturi împotrivă) – consilieri locali Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia , Rotariu Nicoleta. 

 

        40.DIVERSE. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : La Diverse, daca aveti 

ceva? 

 

         39.Raport privind starea economică , socială  și de mediu a municipiului Huși, 

în anul 2021 – inițiator primarul municipiului Huși. 

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

primarului privind starea economică , socială  și de mediu a municipiului Huși, în anul 

2021, pe care “l-am prezentat” domnilor consilieri . 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Daca aveti ceva interventii 

la Raportul primarului privind starea economică , socială  și de mediu a municipiului 

Huși, în anul 2021 ? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Sa-l sustina verbal, sa ne spuna, l-am citit cu 

interes! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Daca l-ati citit cu 

interes?! 
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          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Sa ne spuneti despre “Ambulatoriul de 

specialitate” , are 33 de aparate achizitionate, din cate am vazut, spuneti dvs.aici domnule 

primar, ca toate sunt puse in functiune. Nu stiu daca este chiar asa?! 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Ma lasati sa termin?  

Mi-ati pus intrebarea , da? La ora actuala , toate aparatele sunt puse in functiune, sunt 2 

lucruri pe care nu le are lumea la ora actuala, iar tot acest program pentru Ambulatoriu a 

fost facut cu destinatia cetatenilor  atat din Husi cat si din jurul Husului , care deservesc  

acest spital, sa nu mai mearga la alt spital sa-si plateasca radioscopiile, sa nu mai mearga 

la alt spital sa-si plateasca alte analize medicale. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : “Am incredere perfecta in ceia ce 

spuneti, domnule primar!” 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La ora actuala , doar la 

aparatul de radiologie asteapta o avizare de la Institutul acela de radiatii , nu stiu exact 

cum ii spune,laboratorul ar trebui sa functioneze, ii mai trebuie jumatate de norma a unui 

doctor , iar eu nu sunt de acord sa ma duc sa platesc la doamna “X”, la privat, analizele, 

pentru asta au fost facute.Toate sunt in stare de functionare , cu personal instruit. 

 Domnul consilier Bobârnat Radu : Service-ul este asigurat? 

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

problema,domnii nu au service-ul, dar nu este vina mea! Pentru ca domnii nu vor sa 

asigure …. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Atunci , cum face Casa de Sanatate 

decontarea?! 

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

contractul aprobat de Casa,  este semnat contractul, urmand ca ei sa-si rezolve doar 

problema de functionare. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Pai, atunci cum functioneaza? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doar nu o sa ma duc eu 

sa le rezolv problema, sa le fac contractul cu service-ul?! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Sa spunem realitatea asa cum este, putem spune 

ca sunt functionale, dar nu pot functiona din cauza ca..., din urmatoarele motive. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Stati numai putin, stati 

numai putin, service-ul nu este asigurat , domnule Bobârnat, domnule Bobârnat, service-

ul  este pentru toata aparatura de radiologie, la ora actuala, nici pe aparatul vechi noi nu 

putem sa mergem sa facem cu titlu gratuit , ceva, nici pe aparat, ca nu este acest service. 

Motivatia este, la Vaslui, mi s-a spus ca este o singura firma pe tara cu 5000 lei  /trei luni, 

iar lor le-au cerut 8000.             

          Domnul consilier Bobârnat Radu : Au „politica  de monopol”, se cheama politica 

de monopol. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Aici preturile sunt prea mari. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu este vina mea, iar 

pentru asta sa stiti ca au mai fost niste discutii , daca vreti sa stiti, aveam astazi convocat 

sa discut in consiliu  cu medicii  ce se intampla, numai ca astazi am fost convocat la cele 

2 sedinte ca trebuie sa ne mai maresca niste taxe si pretul la apa.Maine voi fi acolo, cine 
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vrea sa mearga cu mine , putem sa mergem impreuna. Eu cand am gandit si am acceptat 

cererile Spitalului , m-am gandit ca fac un bine. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu : „As merge, domnule primar, dar am procese, nu 

pot!”          

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

Bobârnat, eu v-am spus cum sta situatia, eu va multumesc totusi!. 

          Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan    declară  închise lucrările  

ședinței  ordinare   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din 31 martie 2022 .  
              

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR GENERAL ,   

                            Ioan Iacob                                                      jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

 

 

 
     Întocmit, 

    Consilier  

Anișoara Oprea  


