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M I N U T A 

încheiată azi,10.02.2022 

 

 

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 a Consiliului Local al Municipiului Huşi. 

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

menţionată, prin Dispoziţia primarului nr.96/07.02.2022 cu respectarea întocmai a prevederilor 

legale, respectiv art.134 alin.(1), lit.a), alin.(3) lit.b), 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 17 consilieri 

un consilier în sala de ședință și 16  consilieri prezenți în sistem on-line, lipsind Popa Catalina si 

Toma Tania Catalina.   

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.         

Lucrările şedinţei sunt conduse de către  domnul consilier Iacob Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei, conform dispoziţiei de convocare, au fost înscrise 22  proiecte de 

hotărâre si 2 proiecte de hotărâre suplimentar. 

A fost supusă aprobării ordinea de zi cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre nr. 64 din 07.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliului  

Local al municipiului Huşi pentru luna februarie 2022 - iniţiator primarul municipiului Huşi. 

2. Proiect de hotărâre nr. 43 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022 pentru 

obiectivul "Reabilitarea termica/modernizare sediul Primăriei municipiului Husi" cod SMIS 117872 

si a cheltuielilor legate de proiect, finanţare solicitata in cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa priotritara 3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", 

Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Obiectiv Specific - Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, 

clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari - iniţiator primarul municipiului Husi. 

3. Proiect de hotărâre nr. 44 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru 

Proiectul cu finanţare FEN "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in 

Municipiul Husi" cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operaţional 

Capacitate Administrativa 2014-2020 - cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP 12/2018 pentru 

regiunile mai puţin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de 

simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate" 

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală 

ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP — iniţiator primarul 

municipiului Husi. 
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4. Proiect de hotărâre nr. 45 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2022 pentru 

Proiectul cu finanţare FEN «Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal "Dimitrie 

Castroian" Husi - SMIS 126737 finanţat in cadrul POR 2014-2020 - Axa prioritara 8. Prioritatea de 

investiţii 8.1.» - iniţiator primarul municipiului Husi. 

5. Proiect de hotărâre nr. 46 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru 

obiectivul "Implementare Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizând competenţele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huşi", cod SIPOCA 

829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativa 2014-

2020 - cererea de proiecte POC A/6611211 (CP 13/2019 pentru regiuni mai puţin dezvoltate) 

"Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul 

administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate" - Obiectivul specific 2.1: 

Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locala ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP - iniţiator primarul municipiului Husi. 

6. Proiect de hotărâre nr. 47 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru 

obiectivul "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana 

Durabila " cod SMIS 123567" in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 

3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 

4e:Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii 

,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile si a 

masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 -Reducerea emisiilor de carbon 

in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - Cod SMIS 123567, - iniţiator 

primarul municipiului Husi. 

7. Proiect de hotărâre nr. 48 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru 

obiectivul "Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire 

C1 al Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 , Axa Prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale, prioritate de investiţii 

10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare 

, obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii - Cod SMIS 122165 - iniţiator primarul municipiului Husi. 

8. Proiect de hotărâre nr.49 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul "Construcţia unui centru multifuncţional in ZUM.3 - Dric, cod SMIS 138482" - iniţiator 

primarul municipiului Husi. 

9. Proiect de hotărâre nr. 50 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul "Reabilitare clădire Casa Moruzi si înfiinţare centru cultural - educaţional Cod SMIS 

142239 " -iniţiator primarul municipiului Husi. 

10.Proiect de hotărâre nr. 51 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul "Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si înfiinţarea unui centru de recuperare medicala 

pentru adulţi si copii - Cod SMIS 142238" - iniţiator primarul municipiului Husi. 

11.Proiect de hotărâre nr. 52 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul "Lucrări de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi , judeţul 

Vaslui - cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi - CI 2019/9/OS 9.1" 

- iniţiator primarul municipiului Husi. 

 

 



 

 

 

12.Proiect de hotărâre nr. 53 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul de investiţii « Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma" din 

Municipiul Huşi, judeţul Vaslui » , iniţiator primarul municipiului Husi. 

13.Proiect de hotărâre nr. 54 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul de investiţii "Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi 

" - iniţiator primarul municipiului Husi. 

14.Proiect de hotărâre nr. 55 din 04.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru 

obiectivul de investiţii "Modernizare prin asfaltare străzi in Municipiul Husi" - iniţiator primarul 

municipiului Husi. 

15.Proiect de hotărâre nr. 56 din 04.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul "Reabilitare clădire Baia Populara si înfiinţarea unui Centru Social de Urgenta " - Cod 

SMIS 142240 , iniţiator primarul municipiului Husi. 

16.Proiect de hotărâre nr. 57 din 04.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru 

obiectivul "Dezvoltarea serviciilor de Îngrijire la domiciliu pentru vârstnici si persoane cu dizabilitati 

- reabilitare Scoală Corni si inflintarea unui Centru Multifuncţional in ZUM.l " - Cod SMIS 

138389 , iniţiator primarul municipiului Husi. 

17.Proiect de hotărâre nr.58 din 04.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru 

obiectivul de investiţii " Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi , 

judeţul Vaslui - iniţiator primarul municipiului Husi. 

18.Proiect de hotărâre nr. 59 din 04.02.2022 privind constituirea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 72,3 mii lei - iniţiator primarul 

municipiului Husi. 

19.Proiect de hotărâre nr. 60 din 04.02.2022 privind aprobarea repartizării sumei de 50,0 mii lei 

din bugetul local al municipiului Husi in vederea susţinerii financiare a Centrului Judeţean de 

Excelenta Vaslui - Centrul Husi- iniţiator primarul municipiului Husi. 

20.Proiect de hotărâre nr.61 din 04.02.2022 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 

155.000,0 lei pentru »Refacere documentaţie in vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu 

- Spital Municipal "Dimitrie Castroian" Husi » - iniţiator primarul municipiului Husi. 

21.Proiect de hotărâre nr. 62 din 04.02.2022 privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 si 

estimat pentru anii 2023-2025 , iniţiator primarul municipiului Husi. 

22.Proiect de hotărâre nr. 63 din 04.02.2022 privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  -iniţiator primarul municipiului Husi. 

23. Proiect de hotărâre nr. 65 din 07.02.2021 privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii 

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

nr.152726.2/18.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul 

MDLPA pentru proiectul „Modernizatrea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie 

Castroian din Husi” cod SMIS 126737 -iniţiator primarul municipiului Husi. 

24. Proiect de hotărâre nr. 66 din 08.02.2021 privind inlocuirea termenului de 31.01.2022 aprobat 

prin anexa HCL Husi nr.103/22.04.2021 priviond modificarea si completarea HCLNR.47/25.02.2021 

privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante ;la 31 martie 

2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi cu termenul de 30 iunie 2022,urmare aplicarii 

prevederilor art.LII, alin(1) din OUG 130/17.12.2021 Pprivind unlele masuri fiscal bugetare, 

prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative-iniţiator 

primarul municipiului Husi. 

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

hotărâri: 

 



 

 

 

 

H.C.L. nr.42 din 10.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al 

municipiului Huşi pentru lunile februarie,martie,aprilie 2022. 

- a fost adoptată cu 17  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.43 din 10.02.2022 privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din 

sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152726.2/18.01.2022 transmisa 

de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul MDLPA pentru proiectul 

„Modernizatrea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod 

SMIS 126737. 

- a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru”,a intrat in sala de sedinta Toma Tania Catalina 

H.C.L. nr.44 din 10.02.2022privind inlocuirea termenului de 31.01.2022 aprobat prin anexa HCL 

Husi nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea HCL nr.47/25.02.2021 privind anularea 

majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate 

bugetului local al Municipiului Husi cu termenul de 30 iunie 2022,urmare aplicarii prevederilor 

art.LII, alin(1) din OUG 130/17.12.2021 Pprivind unlele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor 

termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

- a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.45 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022 pentru obiectivul "Reabilitarea 

termica/modernizare sediul Primăriei municipiului Husi" cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate 

de proiect, finanţare solicitata in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa priotritara 

3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 3.1. 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Obiectiv 

Specific - Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari 

- a fost adoptată cu18   voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.46 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru Proiectul cu finanţare 

FEN "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" cod 

SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operaţional Capacitate 

Administrativa 2014-2020 - cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP 12/2018 pentru regiunile mai 

puţin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru 

cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate" Obiectivul Specific 

2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.47 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2022 pentru Proiectul cu finanţare 

FEN «Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - 

SMIS 126737 finanţat in cadrul POR 2014-2020 - Axa prioritara 8. Prioritatea de investiţii 8.1.» 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.48 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru obiectivul "Implementare 

Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competenţele 

partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huşi", cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in 

cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020 - cererea de proiecte POC 

A/6611211 (CP 13/2019 pentru regiuni mai puţin dezvoltate) "Fundamentarea deciziilor, planificare 

strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile 

mai puţin dezvoltate" - Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu 

SCAP. 

- a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru” 

 



 

 

 

H.C.L. nr.49 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul "Reducerea  

emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 

123567" in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 "Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor 

strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele 

urbane ,inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 -Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane 

bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - Cod SMIS 123567. 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.50 din 10.02.2022   privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni 

multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul 

"Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al 

Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014 - 2020 , Axa Prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 

prioritate de investiţii10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii - Cod SMIS 122165. 

- a fost adoptată cu   18 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.51 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul "Construcţia 

unui centru multifuncţional in ZUM.3 - Dric, cod SMIS 138482". 

- a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.52 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul "Reabilitare 

clădire Casa Moruzi si înfiinţare centru cultural - educaţional Cod SMIS 142239 ". 

- a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.53 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul "Reabilitarea 

Dispensarului Casa Ralea si înfiinţarea unui centru de recuperare medicala pentru adulţi si copii - Cod 

SMIS 142238". 

- a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.54 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul "Lucrări de 

infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi , judeţul Vaslui - cod SMIS 138579 

accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi - CI 2019/9/OS 9.1". 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.55 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investiţii 

« Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma" din Municipiul Huşi, judeţul 

Vaslui ». 

- a fost adoptată cu  16 voturi  “pentru”, 2 voturi „abtinere” Nechifor Alexandru, Bobarnat Radu 

H.C.L. nr.56 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investiţii 

"Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi ". 

- a fost adoptată cu   18 voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.57 din 10.02.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investiţii 

"Modernizare prin asfaltare străzi in Municipiul Husi". 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

 

 

 



 

 

 

H.C.L. nr.58 din 10.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul "Reabilitare 

clădire Baia Populara si înfiinţarea unui Centru Social de Urgenta " - Cod SMIS 142240. 

- a fost adoptată cu   17 voturi  “pentru”,1 vot „abtinere” (Nechifor Alexandru) 

H.C.L. nr.59 din 10.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul "Dezvoltarea 

serviciilor de Îngrijire la domiciliu pentru vârstnici si persoane cu dizabilitati. 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.60 din 10.02.2022privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investiţii 

" Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia, Municipiul Husi , judeţul Vaslui. 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L.nr.61 din 10.02.2022 privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 72,3 mii lei. 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.62 din 10.02.2022 privind aprobarea repartizării sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al 

municipiului Husi in vederea susţinerii financiare a Centrului Judeţean de Excelenta Vaslui - Centrul 

Husi. 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.63 din 10.02.2022 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 155.000,0 lei 

pentru »Refacere documentaţie in vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu - Spital 

Municipal "Dimitrie Castroian" Husi ». 

- a fost adoptată cu 18  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr.64 din 10.02.2022 privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 si estimat pentru anii 

2023-2025. 

- a fost adoptată cu17   voturi  “pentru” 1 vot „abtinere” (Nechifor Alexandru) 

H.C.L. nr.65 din 10.02.2022 privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si 

estimat pentru anii 2023-2025 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii   

- a fost adoptată cu 17  voturi  “pentru”, 1 vot „abtinere” (Nechifor Alexandru). 

Şedinţa s-a terminat la ora 15,35 . 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Huşi şi pe site-ul propriu. 

 

   secretarul general  

  jr.Dumitrașcu Monica  

 

 
Intocmit,  

Nica Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


