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M I N U T A 

încheiată azi,03.03.2022 

 

la sediul Primăriei municipiului Huşi, str.1 Decembrie nr.9, în conformitate cu art.11-12 din 

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu ocazia şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local al 

Municipiului Huşi. 

Consiliul Local a fost convocat în sedința extraordinară, convocată de îndată la data mai sus-

menţionată, prin Dispoziţia primarului nr.161/01.03.2022 cu respectarea întocmai a prevederilor 

legale, respectiv art.134 alin.(4), art.133 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

D-na Dumitrașcu Monica– secretarul general al municipiului Huşi deschide şedinţa care s-a 

desfașurat cu ajutorul mijloacelor electronice utilizând o platformă online de conferință, constatând 

că este îndeplinită condiţia art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019, întrucât sunt prezenţi 19 consilieri, 

un consilier în sala de ședință și 18 consilieri prezenți în sistem on-line . 

Participă la şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Huşi: domnul Ciupilan Ioan 

primarul Municipiului Huşi, domnul Ciupilan Ioan Valeriu – viceprimarul Municipiului Huşi 

directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei municipiului Huşi, reprezentanți ai presei locale.         

Lucrările şedinţei sunt conduse de către  domnul consilier Iacob Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei, conform dispoziţiei de convocare, au fost înscrise 5  proiecte de 

hotărâre si 1 proiect de hotărâre suplimentar. 

A fost supusă aprobării ordinea de zi cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre nr.103 din 01.03.2022 privind aprobarea  sumei de 88.882,74 lei cu 

TVA pentru igienizarea Adăposturilor Locale Antiaeriene din municipiul Huşi – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

2. Proiect de hotărâre nr.104 din 01.03.2022 privind aprobarea sumei de 25.000  lei fara TVA 

pentru  realizarea unei documentatii tehnice- expertiza tehnica, in vederea realizarii obiectivului de 

investitie Reabilitare Corp C – Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din municipiul Husi , 

judetul Vaslui , cuprins in proiectul Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

3. Proiect de hotărâre nr.105 din 01.03. 2022 privind aprobarea includerii in buget a sumei de 

94.570,00 lei cu TVA ,  în vederea achiziționării de indicatoare rutiere și efectuarea refacerii de 

marcaje trecere  de pietoni de pe raza municipiului Huși, județul Vaslui - inițiator primarul 

municipiului Huși.  

4. Proiect de hotărâre nr.106 din 01.03. 2022 privind suplimentarea  fondului de rezervă 

bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Huşi  cu suma de   100,0  mii lei - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

5. Proiect de hotărâre nr.107 din 01.03.2022 privind rectificarea bugetului local – etapa martie 

2022 , inițiator primarul municipiului Huși. 

6. Proiect de hotărâre nr.109 din 03.03.2022 privind alocarea din bugetul local a sumei de 

100,0 mii lei pentru finantarea unor posibile cheltuieli urgente si neprevazute necesare pe duraa 

starilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de urgenta, urmare a unui aflux semnificativ de 

refugiati in municipiul Husi, inițiator primarul municipiului Huși. 
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Domnul primar Ioan Ciupilan, retrage punctul 4 de pe ordinea de zi cu privire la suplimentarea  

fondului de rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Huşi  cu suma de   

100,0  mii lei. 

În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele 

hotărâri: 

H.C.L. nr.100 din 03.03.2022 privind aprobarea  sumei de 88.882,74 lei cu TVA pentru igienizarea 

Adăposturilor Locale Antiaeriene din municipiul Huşi. 

- a fost adoptată cu  19 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.101 din 03.03.2022 privind aprobarea sumei de 25.000  lei fara TVA pentru  realizarea 

unei documentatii tehnice- expertiza tehnica, in vederea realizarii obiectivului de investitie 

Reabilitare Corp C – Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din municipiul Husi , judetul Vaslui , 

cuprins in proiectul Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile. 

- a fost adoptată cu  19 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.102 din 03.03.2022 privind aprobarea includerii in buget a sumei de 94.570,00 lei cu TVA,  

în vederea achiziționării de indicatoare rutiere și efectuarea refacerii de marcaje trecere  de pietoni de 

pe raza municipiului Huși, județul Vaslui. 

- a fost adoptată cu  19 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.103 din 03.03.2022 privind alocarea din bugetul local a sumei de 100,0 mii lei pentru 

finanţarea unor posibile cheltuieli urgente şi neprevăzute necesare pe durata stărilor de urgenţă sau a 

stărilor potenţial generatoare de urgenţă, urmare a unui aflux semnificativ de refugiaţi în municipiul 

Huşi. 

- a fost adoptată cu 19 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.104 din 03.03.2022 privind rectificarea bugetului local – etapa martie 2022. 

- a fost adoptată cu 19 voturi  “pentru” 

 

   secretarul general  

  jr.Dumitrașcu Monica  

 

 
Intocmit,  

Nica Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


